
 

 

11 DE JUNHO DE 2018 

Segunda-feira 

 OBSERVATÓRIO DE DEFESA COMERCIAL 

 MANIFESTO EM DEFESA DA REFORMA TRIBUTÁRIA SERÁ DEBATIDO NA CAE 

 REFORMA TRIBUTÁRIA: QUAL O MELHOR MODELO PARA O BRASIL? 

 SISTEMA SINDICAL NA PROPOSTA DE ESTATUTO DO TRABALHO É TEMA DE DEBATE 

NA CDH 

 PARTE DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NÃO TEM PROTEÇÃO CONTRA VARIAÇÃO DO 

DÓLAR 

 TCU COBRA EXPLICAÇÕES SOBRE PERDAS COM REFIS 

 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PODEM ADERIR REFIS ATÉ DIA 9 DE JULHO 

 SITUAÇÃO DO PAÍS PIOROU PARA 72% DA POPULAÇÃO, APONTA DATAFOLHA 

 TRABALHADOR INFORMAL GANHA ATÉ 10% MENOS DO QUE ANTES DA CRISE 

 EDITORIAL: EM BUSCA DE TRABALHO 

 AÇÕES INTEGRADAS REDUZEM EM 58% O TRABALHO INFANTIL NO PARANÁ 

 ANTT REVOGA FORMALMENTE TABELA DE FRETES CONTESTADA PELO SETOR 

PRODUTIVO 

 CNI VAI AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA PREÇO MÍNIMO DO FRETE 

 PARA 69% DOS BRASILEIROS, GREVE TROUXE MAIS PREJUÍZOS QUE BENEFÍCIOS 

 ALTA COMPLEXIDADE LEVA EMPRESAS A PAGAREM MAIS IMPOSTOS DO QUE 

DEVERIAM 

 O GRANDE DESAFIO DO ESOCIAL PARA AS ME E EPP 

 AS POSSÍVEIS MULTAS DO ESOCIAL 

 COMISSÃO APROVA RETORNO DE EMPRESAS AO SIMPLES COM ADESÃO A 

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 

 O JEITO DE SELECIONAR E CONTRATAR PESSOAS JAMAIS SERÁ IGUAL DEPOIS 

DESSAS STARTUPS 

 MELHORA NA ECONOMIA DUROU POUCO; PIORA PODE DEMORAR MUITO 
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 IGP-M ACELERA E SOBE 1,50% NA 1ª PRÉVIA DE JUNHO COM ALIMENTOS, APÓS 

GREVE 

 PIB DO BRASIL PODE FICAR PATINANDO EM 1,3% 

 IPC-FIPE AVANÇA 0,57% NA 1ª QUADRISSEMANA DE JUNHO, APÓS SUBIR 

0,19% EM MAIO 

 NOVA PESQUISA DATAFOLHA NÃO AMENIZA VOLATILIDADE DOS MERCADOS 

 ‘DEMORA NA RECUPERAÇÃO AJUDA A EXPLICAR REDUÇÃO NA RENDA’, DIZ 

ECONOMISTA DA FIPE 

 FASE DE INCERTEZA ECONÔMICA PODE SER A MAIS LONGA 

 SOBE E DESCE DE PREÇOS DIFICULTA APLICAÇÕES 

 FIAT MOBI BAIXA DE PREÇO PARA ESQUENTAR BRIGA COM RENAULT KWID 

 IMPORTAÇÃO DE GASOLINA E DIESEL BATE RECORDE E PRODUÇÃO NACIONAL CAI 

 PREÇO DO DIESEL CAI R$ 0,34 APÓS ACORDO ENTRE GOVERNO E CAMINHONEIROS 

 PARA EX-MINISTRO, INTERVENÇÕES COMO TABELA DO FRETE VÃO GERAR REFLEXOS 

NA ECONOMIA 

 CAMINHONEIROS E ANTT TÊM NOVA REUNIÃO SOBRE PREÇO DO FRETE NA 

SEGUNDA-FEIRA ÀS 9H 

 SOLUÇÃO PARA CRISE DOS CAMINHONEIROS COMEÇA PELO AUMENTO DO EMPREGO 

 FRETE MÍNIMO CRIA IMPASSE PARA O GOVERNO 

 CRISE NA BORRACHA LEVA A DEMISSÕES E CORTE DE ÁRVORES NO INTERIOR DE SP 

 NOVO ELÉTRICO JAGUAR I-PACE É MAIS SILENCIOSO QUE VENTILADOR 

 CURSO PREPARAÇÃO PARA O PITCH 

  

 

 
 
       

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 11/06/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,681 3,681 

Euro 4,343 4,345 
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Observatório de Defesa Comercial 

11/06/2018 – Fonte: CNI 
 

Esta edição do Observatório de Defesa Comercial traz artigo sobre a Sobretaxas 
Impostas pelos EUA contra importações de aço e alumínio por razões de 

segurança nacional 
 

 

 
 
 

Manifesto em defesa da reforma tributária será debatido na CAE 

11/06/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 

 
 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) reúne-se nesta terça-feira (12) para 
debater manifesto que integra o Projeto Reforma Tributária Solidária - Menos 

Desigualdade, Mais Brasil. O documento, que vem sendo apresentado em diversas 
capitais brasileiras, foi elaborado pela Associação Nacional dos Auditores da Receita 
Federal (Anfip) e a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco). A 

reunião tem início às 10h na sala 19 da ala Alexandre Costa. 
 

O debate contará com a participação do professor do Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas e coordenador do projeto, Eduardo Fagnani; do 
coordenador-geral do Consórcio Nacional de Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita 

e Tributação (Consefaz), André Horta Melo; do pesquisador do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI) do 

Senado, Rodrigo Octávio Orair; do gerente executivo de Políticas Econômicas da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco; e de um 

representante da Receita Federal. A iniciativa é do senador Garibaldi Alves Filho (MDB-
RN). 
 

Apresentado pela Anfip e Fenafisco em abril de 2018, o manifesto busca fomentar um 
debate amplo com o objetivo de corrigir as anomalias do sistema tributário brasileiro, 

entre elas a reduzida participação dos tributos diretos sobre a renda e o patrimônio. 
De acordo com as duas entidades, essa seria uma das razões da vergonhosa 
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distribuição de renda no Brasil, quesito em que o país é o vice-campeão mundial, num 
ranking liderado pela África do Sul. 
 

Segundo levantamento da Anfip e Fenafisco, 50% da carga tributária no Brasil vêm do 
consumo, enquanto a média nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne os países mais desenvolvidos do 
planeta, é de 32%. O imposto sobre a renda corresponde a 21% de todo o tributo 

cobrado, enquanto a média dos países da OCDE é de 34%. 
 

Reforma tributária: qual o melhor modelo para o Brasil? 

11/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado dia 09-06-2018) 
 

A comparação com outros modelos de tributação é necessária para 
entendermos o custo do setor privado para atender ao fisco 
 

 
Daniel Caron/Gazeta do Povo  
 

O Estado brasileiro precisa de reformas estruturais para alavancar o crescimento 
econômico do país. E a reforma tributária é a principal delas. Por quê? Primeiramente, 
nosso sistema de arrecadação e gestão de tributos é uma trava para o 

desenvolvimento, principalmente pela sua complexidade legislativa, regimes de 
exceções, multiplicidade de regras, em muitos casos, decorrente de incentivos e 

isenções, guerras fiscais, resultando em muita burocracia e insegurança jurídica.  
 
Outro ponto negativo é que a arrecadação tributária no Brasil não cumpre com a 

finalidade primordial que é dar ao Governo as condições ideais para atender as 
necessidades financeiras no âmbito social, de saúde, segurança e bem-estar da 

população.  
 
Uma amostra desse problema está na comparação com outros países. Na União 

Europeia, sobre os produtos e serviços incide um único imposto, conhecido por IVA, 
ou Imposto sobre Valor Agregado. Vamos para um exemplo prático: em uma xícara 

de café em Madri, capital da Espanha, o valor incidido é 7% de imposto, ou seja, se o 
café custar € 2, seria pago € 0,14 de tributo, considerando toda a cadeia, desde o 
cafeicultor até o estabelecimento comercial. Mas e no Brasil? 

 
Sobre o nosso cafezinho, poderão incidir diretamente quatro tributos diferentes: ICMS, 

IPI, PIS/Pasep e Cofins. A nossa complexidade não se resume apenas ao número de 
tributos. A fórmula de cálculo de cada um deles é outro desafio. A cada operação, o 
tributo recai sobre o montante do produto, com a possibilidade de apropriação de 

crédito referente ao tributo pago na operação anterior, todavia, não em todos os 
casos.Por isso o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina e uma das 

maiores do mundo, com 33% do PIB. 
 

O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina e uma das maiores do mundo 
A comparação com outros modelos de tributação é necessária para entendermos o 
custo do setor privado para atender às exigências do fisco. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), para atender o fisco, cada empresa 
gasta em média 1958 horas por ano. Por pessoa, no Brasil, 1 a cada 200 colaboradores 

trabalham na área fiscal. Na Europa, 1 a cada 500 e nos Estados Unidos, 1 a cada mil 
funcionários dedicados à gestão dos tributos. E diante da complexidade e da urgência 
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por reformas que possam nos tirar desse patamar de paralisia econômica, é inevitável 
a pergunta: o que fazer?  
 

O primeiro passo é buscar medidas de simplificação do sistema e, com isso, facilitar a 
vida das empresas em relação às obrigações tributárias. É preciso simplificar os 

processos de declaração e pagamentos de tributos, principalmente para as empresas 
de menor porte.  

 
O fisco tem alguns projetos de simplificação de obrigações acessórias, mas precisamos 
avançar ainda mais. A segunda iniciativa é buscar a unificação de tributos. A proposta 

de extinção de alguns tributos ou unificar a forma de arrecadação, que está em 
discussão no Congresso Nacional, agrada parte do setor produtivo do país que tem 

enfrentado o fardo de lidar com as excessivas atualizações das regras normativas. 
Hoje, temos mais de 200 mil normas fiscais em vigência no país, sendo 30 novas 
regras ou atualizações por dia, na média, segundo o IBTP. A unificação vai atender 

uma demanda por menos burocracia do sistema.  
 

Mas há um grande risco se a reforma tributária entrar em vigor de uma vez. O melhor 
modelo seria uma adoção fragmentada. A primeira etapa, ou facultativa, serviria para 
dar fôlego para as empresas entenderem o cenário e realizarem as mudanças 

necessárias para uma adaptação mais eficiente. A segunda fase é a transitória, 
especifica para maiores tributações ou tributos de maior complexidade como os 

tributos indiretos.  
 
Passadas as duas primeiras fases, com um intervalo de 6 a 9 meses entre elas, as 

empresas estariam prontas para fazer parte de um novo sistema tributário, mais justo 
e equilibrado, além de permitir um ingresso na terceira etapa, a obrigatória, com 

segurança e sem nenhum risco de sofrer possíveis penalidades.  
 
Uma simplificação na forma de arrecadação dos tributos vai possibilitar uma redução 

de todo esforço necessário das empresas para gestão e pagamento de impostos, além 
de promover, de forma imediata, um aumento de produtividade das companhias, isso 

elevaria a competividade do Brasil no cenário internacional e atrairia o investidor 
estrangeiro. 
 

Leonel Siqueira é gerente tributário da Synchro. 
 

Sistema sindical na proposta de Estatuto do Trabalho é tema de debate na 

CDH 

11/06/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 08-06-2018)  

 
 
O senador Paulo Paim, vice-presidente da CDH, é autor do requerimento para 

realização da audiência pública 
 

Veja a pauta completa da Subcomissão Temporária  
 Proposições legislativas 
 SUG 12/2018  

  
“O Sistema Sindical no Estatuto do Trabalho” é o tema da audiência interativa que a 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) promove na segunda-
feira (11), às 9h, na sala 6 da Ala Senador Nilo Coelho. 
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A iniciativa é do senador Paulo Paim (PT-RS), vice-presidente da CDH e relator da 
proposta do Estatuto do Trabalho (SUG 12/2018), em tramitação na comissão. 
 

Paim afirma que a Reforma Trabalhista (Lei13.467/2017) promoveu alterações 
significativas no sistema sindical brasileiro. Uma das principais mudanças, observa o 

parlamentar, é o fim da contribuição sindical compulsória, que vem sendo questionada 
no Supremo Tribunal Federal (STF). Na proposta de Estatuto do Trabalho, há um 

extenso capítulo regulamentando as organizações sindicais. O tema, na opinião de 
Paim, é importante e deve ser debatido. 
 

Para o debate foram convidados o presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa; a pesquisadora do Centro de 

Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Paula Freitas; o secretário 
nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Valeir Ertle; 
o subprocurador-geral do Trabalho Rogério Rodriguez Fernandez Filho; e o presidente 

da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado 
de São Paulo (Fequimfar) Sergio Luiz Leite. 

 
Também foram convidados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e representantes de centrais sindicais. 
 

Parte das empresas brasileiras não tem proteção contra variação do dólar 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado dia 10-06-2018) 
 

Longo período de baixos juros internacionais aumentou captação de recursos 
no exterior  

  
Empresas que não têm seguro, receita ou ativos em moeda estrangeira ficam expostas 
à variação cambial - Gabriel Cabral - 6.dez.17/Folhapress  
 

O aumento do endividamento em moeda estrangeira das empresas brasileiras é um 
potencial risco para o país, segundo Tony Volpon, economista-chefe do UBS. 

De acordo com Carlos Rocca, coordenador do Cemec (Centro de Estudos de Mercado 
de Capitais) da Fipe, as empresas brasileiras se aproveitaram do longo período de 
juros internacionais baixos para fazer captações externas. 

 
“Mas isso não necessariamente deveria causar preocupação, porque muitas empresas 

têm o chamado hedge natural [seguro], receita ou ativos em moeda estrangeira, 
enquanto outras se protegem do risco cambial. Apenas uma minoria está exposta”, 
diz. 

 
Segundo dados do BC relativos a 2016, os mais recentes disponíveis, a dívida externa 

das empresas não financeiras correspondia a 17,1% do PIB em dezembro daquele 
ano.  

 
No entanto, apenas 17% dessa dívida era de empresas não exportadoras, sem 
nenhum tipo de proteção cambial. 

“A gestão de risco cambial se disseminou desde 2008, a última vez em que empresas 
tomaram um tombo por causa de uma grande desvalorização”, diz Rocca. 
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Dados do BC de abril deste ano mostram que, dos US$ 548 bilhões da dívida externa 
bruta, US$ 76,2 bilhões são débitos do governo, mais do que “cobertos” pelas reservas 
de US$ 382 bilhões. 

 
A dívida dos bancos é de US$ 133,1 bilhões, mas em geral tem proteção cambial. 

Outros US$ 232,3 bilhões são dívidas intercompanhia, em que a matriz da 
multinacional empresta para a filial. Sobram quase US$ 106,4 bilhões, e boa parte 

tem proteção. 
 
Os países emergentes tiveram saída líquida de capital estrangeiro de US$ 12,3 bilhões 

em maio, a maior fuga de investimentos desde novembro de 2016, segundo relatório 
do Instituto de Finanças Internacionais. 

 
De acordo com o FMI, se a normalização da política monetária americana continuar 
como o previsto e os juros chegarem a 3,6% em 2020, os fluxos para emergentes 

cairão US$ 40 bilhões por ano em 2018 e 2019. 
 

 No entanto, se continuar crescendo a aversão a risco, a redução de fluxos pode chegar 
a US$ 60 bilhões. 
 

Nesse cenário, os investidores estrangeiros ficarão ainda mais exigentes.  
 

“Por causa das nossas vulnerabilidades, quando o dólar lá fora subir 5%, aqui vai subir 
10% ou 15%”, diz Kawall. 
 

TCU cobra explicações sobre perdas com Refis 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado dia 10-06-2018) 

 
Após a ginástica feita pelo governo para compensar no Orçamento os subsídios dados 
aos caminhoneiros, a equipe econômica está sendo cobrada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) a apontar os recursos que bancarão a perda de receitas com o perdão 
de dívidas tributárias de produtores rurais e empresas do Simples Nacional.  

 
Após representação do Ministério Público junto à corte de contas, o ministro do TCU, 
Vital do Rêgo, emitiu alerta ao governo e cobra explicações e possíveis soluções no 

prazo de 15 dias.  
 

Os descontos a esses devedores haviam sido vetados pelo presidente Michel Temer, 
que acabou negociando a derrubada dos vetos pelo Congresso como aceno à base 
aliada. A ampliação do perdão no Refis do Funrural elevou a renúncia fiscal de R$ 7,6 

bilhões para R$ 15 bilhões em 15 anos. No Refis do Simples, a estimativa era um 
perdão de R$ 7,8 bilhões nesse prazo.  

 
Não há no Orçamento previsão que comporte os descontos maiores no Funrural – o 

Congresso elevou o abatimento nas multas de 25% para 100%. Para os devedores do 
Simples, não há valor algum estipulado, uma vez que o programa de parcelamento 
havia sido vetado integralmente.  

 
A reportagem apurou que a área econômica vê a cobrança do TCU como positiva 

porque, apesar de colocar o governo na berlinda neste momento, pode ajudar o 
Executivo a barrar iniciativas semelhantes no futuro. A esperança do governo é que o 
TCU permita a concessão dos benefícios dos parcelamentos apenas se houver recursos 

disponíveis – o que inviabiliza os generosos descontos diante da frágil situação fiscal 
do governo.  

 
O MP-TCU e a área técnica da Corte chegaram a solicitar, de forma cautelar, a 
suspensão dos dois programas, mas o ministro Vital do Rêgo rejeitou o pedido por 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/tcu-cobra-explicacoes-sobre-perdas-com-refis/


considerar que havia risco de insegurança jurídica. Mesmo assim, o relator emitiu 
alerta ao governo sobre o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  
 

No despacho, obtido pelo Estadão/Broadcast, o ministro adverte que os programas 
estão sendo implementados sem medidas de compensação, o que é irregular. A corte 

solicita que o Ministério da Fazenda se manifeste sobre o impacto do perdão e sobre 
as medidas a serem adotadas no Orçamento.  

 

Micro e pequenas empresas podem aderir Refis até dia 9 de julho 

11/06/2018 – Fonte: R7 (publicado dia 09-06-2018) 

 
Empresas precisam pagar 5% da dívida e podem parcelar em até 175 vezes, 

com valor mínimo de R$ 300 cada  
 

 
Temer chegou a vetar projeto de lei 
As micro e pequenas empresas que estão com dívidas podem aderir ao Refis 

(Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte) até às 21h do dia 9 de julho deste ano.  
 

O programa oferece parcelamento da dívida e descontos de até 90% sobre os atrasos. 
Os interessados precisam se inscrever até a data limite pelo Protal e-CAC PGFN. 

 
O contribuinte precisa pagar uma entrada correspondente a 5% do valor devido, que 
pode ser dividido em cinco parcelas. O montante restante poderá ser quitado em até 

175 parcelas. Os juros poderão ter redução de 50% a 90% e as multas de 25% a 
70%, de acordo com o número de parcelas. 

 
Cada uma das parcelas precisa ter valor superior a R$ 300.  
 

O projeto, que instituía o programa, chegou a ser vetado pelo presidente Michel Temer, 
sob o argumento de que feria a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem 

dos recursos que cobririam os descontos aplicados a multas e juros com o 
parcelamento das dívidas. Temer voltou atrás e o Congresso derrubou o veto no mês 
passado. 

 
O veto foi criticado por pequenas indústrias e organizações que representam o setor. 

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas), o Refis 
pode beneficiar cerca de 600 mil empresas, que devem cerca de R$ 20 bilhões à União. 
 

Situação do país piorou para 72% da população, aponta Datafolha 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Mau humor do brasileiro com a economia é o mais alto do governo Temer; só 

6% apontam melhora  
 

Em meio à alta volatilidade cambial, às incertezas sobre a retomada do crescimento e 
aos impactos da paralisação dos caminhoneiros, 7 de cada 10 brasileiros avaliam que 

a situação econômica do país se deteriorou nos últimos meses. 
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Pesquisa do Datafolha concluída na quinta-feira (7) mostra que 72% dos entrevistados 
enxergam uma piora do cenário, contra apenas 6% que apontam melhora. 
 

Os números são bem mais negativos do que os da última pesquisa do instituto, feita 
na primeira quinzena de abril. Na época, 52% dos entrevistados opinaram ter havido 

deterioração no ambiente econômico —20 pontos percentuais a menos do que agora. 
A expectativa para o futuro também não é boa. 

 
Diferentemente de abril, quando os que demonstravam otimismo eram 
numericamente superiores aos que manifestavam pessimismo, agora os que afirmam 

que a situação vai piorar nos próximos meses somam 32%, contra 26% dos que 
acreditam em melhora da economia. 

 
Quando os entrevistadores do Datafolha perguntaram sobre a situação econômica 
pessoal do brasileiro, as respostas também foram mais negativas em relação ao último 

levantamento —49% dizem ter passado por retrocesso (esse índice era de 42% há 
dois meses) contra 10% que declaram avanço. 

 
Assim como a rejeição recorde ao governo de Michel Temer, o mau humor do brasileiro 
com a economia também é o mais alto na atual gestão.  

 
Desde maio de 2016 o índice dos que avaliavam que a situação havia piorado estava 

na casa dos 60%, tendo caído para 52% no início de abril deste ano. 
 
A atual percepção popular encontra eco no panorama traçado por especialistas do 

mercado financeiro. 
 

O boletim Focus do Banco Central, que compila as previsões de consultorias e 
instituições financeiras, também mostra o aumento do pessimismo. No início de 
março, a aposta era a de que o país alcançaria uma taxa de crescimento da economia 

próxima de 3% até o fim deste ano. 
 

O último boletim, do início deste mês, mostra cenário mais nublado: alta de 2,18% do 
PIB em 2018. 
 

A tendência é de queda nessa projeção, para um cenário próximo à estagnação. No 
fim da semana passada, após o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

divulgar que a inflação de maio foi de 0,4%, já havia consultorias e bancos revendo 
suas projeções para a alta do PIB (Produto Interno Bruto) de 2018 para menos de 2%. 
 

O desemprego também tem crescido, apesar de o governo de Michel Temer ter 
aprovado no ano passado, no Congresso Nacional, uma reforma trabalhista com o 

discurso principal de que uma melhora no ambiente de negócios levaria à volta da 
geração de vagas de trabalho. 

 
A taxa do trimestre fevereiro-março-abril subiu para 12,9%, ante 12,2% do trimestre 
anterior, atingindo 13,4 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. 

 
Nas últimas semanas também houve uma brusca desvalorização do real ante o dólar, 

culminando em uma quinta-feira (7) de pânico no mercado financeiro. 
 
O Banco Central foi obrigado a vir a público anunciar que faria mais intervenções e 

usaria todas as suas ferramentas para conter a volatilidade, o que resultou em queda 
da cotação no dia seguinte. 
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Desabastecimento das últimas semanas agravou cenário 
Desde que o país saiu da recessão, em 2017, a recuperação tem sido lenta e frágil. 
Esse quadro se agravou com a paralisação dos caminhoneiros, na segunda quinzena 

de maio, que resultou em falta de combustíveis, alimentos e outros produtos.  
 

O fim do protesto se deu por meio de um acordo entre governo e caminhoneiros que 
tem sido marcado por idas e vindas, várias concessões e ameaça até de retorno do 

movimento paradista. 
 
Até então um dos quadros mais elogiados da gestão de Michel Temer, o presidente da 

Petrobras Pedro Parente se demitiu em meio às pressões para rever a política de 
reajuste de preços da estatal, um dos principais focos de insatisfação que motivaram 

a paralisação. 
 
Apesar do pessimismo com a economia, 60% dos entrevistados pelo Datafolha 

afirmam que o Brasil é um país ótimo ou bom para se viver. Esse índice era de 48% 
no início de abril. 

 
O instituto ouviu 2.824 pessoas nos dias 6 e 7 deste mês. A margem de erro é de dois 
pontos percentuais, para mais ou para menos. 

  

Trabalhador informal ganha até 10% menos do que antes da crise 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado dia 10-06-2018) 
 
O trabalhador brasileiro que exerce uma atividade informal hoje ganha em valores 

reais, já considerada a inflação, até 10% menos do que ganhava há quatro anos, antes 
do início da crise, segundo cálculos da consultoria LCA com base nos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.  
 
O rendimento real caiu para todas as faixas etárias de trabalhadores que estavam fora 

do mercado formal, na comparação entre o primeiro trimestre de 2014, ano em que o 
País vivia uma sensação de pleno emprego, e os três primeiros meses deste ano.  

 
Sem direitos trabalhistas, esses brasileiros viram a renda diminuir e a vulnerabilidade 
aumentar. A renda real deles vinha aumentando entre o início de 2012, primeiro ano 

da Pnad Contínua, até 2014. A partir de 2015, com a recessão e a reversão do 
emprego, esse rendimento começou a cair.  

 
Os números levam em consideração os empregados em empresas privadas sem 
carteira assinada e os trabalhadores por conta própria. O total de trabalhadores nessa 

situação aumentou de 35,7 milhões, no primeiro trimestre de 2012, para 38 milhões 
no mesmo período deste ano – a maioria deles com idades entre 26 e 50 anos.  

 
“A crise transformou formais em informais e colocou no mercado algumas pessoas que 

nunca tinham precisado trabalhar. Para essas pessoas, a porta de entrada foi a 
informalidade”, afirma Cosmo Donato, da LCA.  
 

Os informais brasileiros com idades entre 19 e 25 anos foram os que mais perderam 
– tiveram uma queda de 9,6% do rendimento médio mensal, passando de R$ 1.042 

por mês para R$ 941,70, enquanto os trabalhadores mais velhos perderam entre 5% 
e 7% da renda.  
 

O rendimento real dos formais também caiu, mas a queda nas três principais faixas 
etárias é menor do que entre os trabalhadores informais que tinham a mesma idade.  

 
Segundo Donato, é natural que o rendimento real do trabalhador tenha caído nesse 
período. “O trabalhador informal sempre teve de sobreviver em condições 

complicadas, mas sua renda foi muito afetada porque a crise fez com que a única 
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forma de inserção de milhões de pessoas no mercado fosse pelo trabalho sem carteira 
assinada ou por conta própria.”  
 

Donato lembra que dois fenômenos costumam ocorrer durante períodos de recessão: 
o trabalhador formal aceita ganhar menos para exercer a mesma função, e a falta de 

vagas empurra trabalhadores menos qualificados para a informalidade.  
 

“O grosso do emprego está nas empresas pequenas, que geralmente têm menos 
condições de oferecer qualificação ao trabalhador”, diz o professor do Insper, Sérgio 
Firpo. “Muitas dessas empresas não têm nem CNPJ e sobrevivem com uma série de 

restrições. O empregador acha que, se contratar formalmente, quebra.”  
 

Mais vulneráveis  
A informalidade também cresceu mais entre os brasileiros que têm de 19 a 25 anos 
do que nas demais faixas etárias: aumentou 5,4% entre 2016 e o ano passado, 

enquanto a média, considerando as quatro faixas, foi de 2,5%.  
 

“Muitos jovens tiveram de antecipar a entrada no mercado para recuperar parte da 
renda da família. Quando o chefe da casa, geralmente mais qualificado, perdeu o 
emprego, os outros componentes da família acabaram aceitando o emprego que 

apareceu”, diz Donato.  
 

Produtividade caiu  
Carlos Augusto Porto tem 49 anos e é trabalhador informal desde 2016. Antes da 
recessão, o ajudante de pedreiro participou da construção de terminais de ônibus na 

Grande São Paulo, trabalhou em obras da empresa de saneamento de São Paulo, a 
Sabesp, e ajudou a fabricar peças para trens da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM). Agora, torce para aparecer um “bico” na reforma de alguma 
residência.  
 

Com a queda do mercado imobiliário e a paralisação das obras de infraestrutura nos 
anos de crise, as oportunidades de trabalho desapareceram. “Vim do interior de Minas 

Gerais para São Paulo há 30 anos e quase sempre trabalhei na construção civil. A 
gente sempre acha que as coisas vão melhorar, mas os sinais ainda são muito fracos. 
Está ficando mais caro ser otimista”, diz Porto.  

 
Ganhando antes salário mensal de R$ 1.400 na empresa terceirizada onde trabalhava, 

Porto agora recebe R$ 100 por dia. “Mas, às vezes, só consigo trabalhar duas vezes 
na semana. Continuo deixando currículos em empresas, mas tudo ainda está bem 
fraco. Hoje em dia, uma porta se fecha, mas não abre uma janela do lado. Não abre 

nem basculante.”  
 

Porto é um exemplo de como profissionais qualificados e experientes foram 
empurrados para o mercado informal pela recessão, diz o economista Fernando 

Veloso, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas. “Esse 
movimento de aumento do emprego informal não apenas prejudicou a alta da renda 
das pessoas, mas acabou comprometendo o futuro do País.”  

 
Estudo publicado por economistas do Ibre aponta que quase metade da perda de 

produtividade do Brasil durante os anos de crise se deve ao aumento da informalidade 
no mercado de trabalho.  
 

Entre 2014 e 2017, a queda acumulada da produtividade do trabalho foi de 3,6%, em 
parte pela redução da eficiência das empresas, mas principalmente pelo aumento do 

emprego em empresas informais, de baixos resultados.  
 
Segundo os pesquisadores, 46% do recuo da produtividade do trabalho nesse período 

se deveu ao aumento da informalidade.  
 



Retrocesso  
Na avaliação e Fernando Veloso, economista do Ibre, os anos de crise ajudaram a 
reverter parte do ganho de produtividade que ocorreu no País nos anos 2000, quando 

houve uma explosão na formalização. Mais estruturadas, as empresas que se 
formalizam têm maior acesso a recursos tecnológicos e crédito e acabam atraindo 

empregados mais qualificados e produtivos, explica.  
 

André dos Santos, de 59 anos, achava que nunca mais teria de voltar para a 
informalidade. Filho de feirantes, trabalhou como camelô por mais de dez anos até 
conseguir montar uma pequena loja de roupas femininas em 2008, na região da Rua 

25 de Março, em São Paulo, conhecida pela concentração de lojas de comércio popular.  
 

“A crise me pegou e tive de fechar a loja em 2016. Cheguei a ter três funcionários, 
mas a cada feriado fraco de vendas tinha de demitir alguém. Fui segurando as pontas 
até não ser mais possível.” Hoje, ele trabalha como vendedor de açaí próximo à 

Feirinha da Madrugada, no Brás, e reclama das vendas mais fracas.  
 

“É um fenômeno contrário ao que tinha acontecido no mercado de trabalho do País 
antes. Mais de 80% do ganho de produtividade dos anos 2000 foi devido à 
formalização. O trabalhador ganhou produtividade, de 2000 a 2009. Agora, o que se 

vê é um fenômeno oposto, não chega a ser uma reversão completa, mas é uma 
situação muito preocupante”, diz Veloso.  

 
Efeitos  
O estudo aponta que a contribuição da informalidade para a redução da capacidade 

produtiva aumentou ao longo do tempo. Nos últimos trimestres da recessão, sobretudo 
a partir de 2017, o efeito da falta de formalização é maior.  

 
“Em contrapartida, uma empresa que mantém o trabalhador fora do mercado formal 
acaba privando esse profissional de crescer, se especializar, ter contato com novas 

tecnologias. Isso é claro, além de não conceder os mesmos direitos que um 
trabalhador formal”, diz Veloso. Em média, um trabalhador formal é quatro vezes mais 

produtivo do que um que está na informalidade.  
 
Ele lembra que, em geral, a informalidade aumenta em todas as crises. “Mas a 

recuperação está demorando, o que acaba fragilizando ainda mais o mercado de 
trabalho. Com a perspectiva de que o País cresça menos do que o esperado este ano, 

também fica mais difícil que o impacto da informalidade na produtividade diminua.”  
 

Editorial: Em busca de trabalho 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Na esteira da crise econômica, país gera empregos precários, o que torna 
retomada mais difícil  

 
Desempregado procura trabalho no centro de São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress  
11.jun.2018 às 2h00  

 
 A recessão de 2014-16, por sua profundidade e duração, deixou sequelas profundas 

no mercado de trabalho. Além do salto recorde do desemprego e da precariedade dos 
postos gerados nos últimos dois anos, a crise expôs fragilidades que não são apenas 
conjunturais. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/06/em-busca-de-trabalho.shtml


Se já claudicava, a retomada da economia agora vive sob o risco de perder o que havia 
do ímpeto recente. Nos últimos meses, a taxa de desocupação praticamente 
estacionou perto dos 13% da população ativa —ou, vale, dizer, mais de 13 milhões de 

brasileiros. 
 

Forma-se, de certo modo, um círculo vicioso, na medida em que a debilidade das 
vagas compromete o potencial de recuperação da atividade em geral. Trabalhadores 

sem carteira assinada têm maior dificuldade de acesso ao crédito bancário e menor 
potencial de consumo, por exemplo. 
 

Os aspectos estruturais, contudo, são ainda mais preocupantes, como mostrou 
caderno especial publicado por esta Folha. 

 
Um deles é o desemprego entre os mais novos, que disparou entre o fim de 2014 e o 
início deste ano. Hoje, 44% dos que tem entre 14 e 17 anos e 28% dos que tem entre 

18 e 24 anos não conseguem um lugar no mercado, o dobro dos percentuais 
verificados antes da crise. 

 
Trata-se de um enorme retrocesso. Segundo o Banco Mundial, a parcela de jovens em 
situação de vulnerabilidade (que inclui os que não estudam nem trabalham, os que 

estão atrasados na escola e os que têm ocupações informais) havia caído de 62% para 
52%, no período de 2004 a 2015. 

 
A ameaça, agora, é a reversão dessa melhora, com consequências de longo prazo. 
Pesquisas em países desenvolvidos indicam que trabalhadores de menor experiência 

que enfrentam uma recessão podem sofrer perda permanente de renda e mostram 
maior probabilidade de se envolver em crimes. 

 
A baixa qualificação da mão de obra, os obstáculos para o aumento da produtividade 
no país e os desafios trazidos pelo avanço da tecnologia, além disso, indicam que a 

geração de postos de qualidade não ocorrerá facilmente. 
 

Entre 1995 e 2015, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu a metade do que se 
mediu em países comparáveis, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas. Desde 
2014, houve queda de 3,6%, explicada, em boa parte, pela expansão do emprego 

informal —por natureza, menos eficiente. 
 

Ainda passaremos nos próximos anos pelos efeitos, negativos e positivos, das 
transformações tecnológicas. A Confederação Nacional da Indústria aponta que 77% 
das empresas brasileiras ainda não passaram do 2º estágio (de um total de 4) da 

revolução digital. 
 

Estudo da consultoria McKinsey indica que entre 3% e 14% da população mundial 
precisará se reinventar na próxima década para se adaptar à nova realidade da 

produção, no que promete ser a transição mais rápida da história. 
 
É nesse contexto que o Brasil precisará buscar políticas públicas para a qualificação da 

mão de obra e a geração de emprego. Contar apenas com a retomada do crescimento 
não dará conta do problema. 

 

Ações integradas reduzem em 58% o trabalho infantil no Paraná 

11/06/2018 – Fonte: Agência de Notícias- Governo do Paraná 

 
Na próxima terça-feira (12), o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 

mobilizações devem acontecer em todo o país. No Paraná, as ações envolvem 
diversas políticas públicas, coordenadas pela Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social.  
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O Paraná reduziu em 58% o número de crianças e adolescentes, de 5 a 14 anos, 
exercendo alguma atividade remunerada, enquanto no Brasil a redução foi de 43,5%. 
O resultado foi levantado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE), considerando o período de 2011 a 2015. Na próxima terça-feira (12), o 
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, mobilizações e ações devem ser 

promovidas em todo o país. 
 

A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, afirma que o bom 
resultado é fruto de ações integradas entre secretarias estaduais, prefeituras e 
entidades sociais, desenvolvidas pelo Governo do Estado desde 2011. 

 
“São diversas iniciativas para o desenvolvimento social e econômico dos municípios, 

que fomentam a geração de emprego e renda e trazem melhores condições de vida 
para a população. Tudo isso, aliado aos constantes investimentos na rede de proteção 
de crianças e adolescentes”, diz a secretária. 

 
Para o superintendente da Política de Garantias de Direitos da secretaria, Leandro 

Meller, é fundamental que os investimentos em ações preventivas e protetivas sejam 
contínuos. “É um trabalho incessante para sensibilizar a sociedade e as famílias em 
que a violência é cometida. É um ciclo por vezes cultural, que prejudica o 

desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, impedindo-os de estudar e 
brincar”, explica Meller. 

 
ESTRATÉGIA – No Paraná, as ações de combate ao trabalho infantil envolvem a 
integração de diversas políticas públicas. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria 

da Família e Desenvolvimento Social, responsável pela política estadual da criança e 
do adolescente. 

 
Desde 2011, a secretaria aplicou R$ 170 milhões do Fundo Estadual para a Infância e 
Adolescência (FIA) na proteção de crianças e adolescentes em todo o Estado. Os 

recursos foram usados no atendimento de criança e adolescentes em programas de 
aprendizagem, enfrentamento à violência, erradicação do trabalho infantil, saúde, 

proteção e bem-estar daqueles em situação de vulnerabilidade social. 
 
Entre os investimentos também está a estruturação dos 424 Conselhos Tutelares do 

Estado, com a compra de equipamentos, veículos e capacitação contínua dos 
conselheiros. Também está prevista a construção de 31 novas sedes, em 30 municípios 

do Estado. 
 
“Os conselheiros tutelares são essenciais para guardar e fazer cumprir o estatuto. São 

também importante meio de se chegar às crianças e adolescentes que têm seus 
direitos violados e encaminhá-los à rede de proteção”, diz Meller. 

 
CAMPANHAS – As campanhas são estratégias importantes usadas pela Secretaria da 

Família para sensibilizar a população a respeito das violações de direitos de crianças e 
adolescentes e, também, incentivar as denúncias. Desde 2011, foram promovidas 24 
campanhas com esta finalidade, sempre em parceria com o Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança (Cedca). 
 

Entre as peças que trataram do trabalho infantil estão Defenda o Adolescente, sobre 
violência física e o trabalho na adolescência. No bloco da Alegria, trabalho infantil não 
tem vez, para combater a exploração do trabalho infantil no Carnaval; e O Menino da 

Porteira, voltado ao combate ao trabalho infantil no campo. 
 

DENÚNCIAS – Para denunciar casos de trabalho infantil e outras violações de direitos 
de crianças e adolescentes, basta ligar para o número 181, Disque Denúncia do 
Paraná. A ligação é gratuita e pode ser feita anonimamente. 

 



Também é possível entrar em contato com o Conselho Tutelar e com outros órgãos de 
proteção, como os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) 
e os conselhos municipais ou estadual dos direitos da criança e do adolescente. 

 
Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: 

http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br  
 

 
 

ANTT revoga formalmente tabela de fretes contestada pelo setor produtivo 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da 
União (DOU) desta segunda-feira, 11, resolução que formaliza a anulação da tabela 

com preços mínimos do frete rodoviário editada na última quinta-feira, 7, com revisões 
em relação à primeira, do dia 30 de maio. 
 

A tabela foi revisada pelo governo depois de grande pressão do setor produtivo, que 
alegou que a primeira versão da tabela gerou aumentos de até 150% nos preços do 

frete e ameaçou até ir à Justiça para barrar o tabelamento. A segunda tabela procurou 
aliviar o custo ao agronegócio e à indústria, mas contrariou os caminhoneiros, por 

trazer um corte médio de 20% nos preços. 
 
O impasse obrigou o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, a revogar a segunda 

tabela no mesmo dia, poucas horas depois de ter sido divulgada na noite da quinta-
feira. Porém, o ato que anula oficialmente os efeitos da tabela revisada só foi publicado 

nesta Segunda-feira. 11. 
 
Uma terceira versão dos preços está em discussão desde a semana passada e pode 

ser elaborada em substituição à primeira, que segue em vigor. Representantes de 
caminhoneiros e a ANTT marcaram para logo mais, às 9h, uma nova reunião, de 

caráter técnico, para tratar do assunto. 
 
 

CNI vai ao Supremo Tribunal Federal contra preço mínimo do frete 

11/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 08-06-2018) 
 

De acordo com o presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, a fixação de 
preços mínimos infringe o princípio da livre-iniciativa e é ineficaz  
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) decidiu que ingressará nos próximos dias 
com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) 

contra o tabelamento do frete para transporte rodoviário de cargas.“O tabelamento é 
insustentável, porque provoca prejuízos extremamente danosos para a economia, 
especialmente para o setor produtivo, e para a população”, afirma o presidente da 
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CNI, Robson Braga de Andrade. “Além disso, a fixação de preços mínimos infringe o 
princípio da livre-iniciativa e é ineficaz”, acrescenta. 

 
A ação da CNI, em fase final de elaboração, questionará a Medida Provisória 832, que 

estabeleceu preços mínimos obrigatórios para os fretes praticados no país. 
 
A entidade considera que essa MP é inconstitucional, entre outras razões, por 

desrespeitar a livre iniciativa (artigo 170, caput, da Constituição Federal), a 
concorrência (artigo 170, IV, da CF) e os contratos firmados (artigo 5º, XXXVI, da CF), 

caracterizando intervenção indevida do Estado na economia (artigo 174 da CF). 
 
IMPACTOS DO TABELAMENTO - Levantamentos feitos pelas associações industriais 

estimam que, com o tabelamento, os fretes tiveram aumentos médios entre 25% e 
65%.  

 
Em algumas situações, os custos de transporte subiram mais de 100%. Os 

consumidores também sentirão no bolso os efeitos da medida, pois ela 
inevitavelmente levará ao aumento geral de preços, em função da alta dependência 
rodoviária do país. 

 
Uma das razões alegadas pelos caminhoneiros para defender o tabelamento dos fretes 

é a imprevisibilidade gerada pela política de aumento de combustíveis. Para a CNI, na 
verdade o estabelecimento de preços mínimos dos fretes gera ainda mais insegurança, 
uma vez que a medida aumenta os custos de todo o setor produtivo. 

 

Para 69% dos brasileiros, greve trouxe mais prejuízos que benefícios 

11/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
Sete de cada dez brasileiros avaliam que a greve dos caminhoneiros trouxe mais 
prejuízos do que benefícios ao país e dizem que o governo deve controlar o preço dos 

combustíveis e do gás de cozinha mesmo que isso resulte em prejuízo à Petrobras. 
 

Pesquisa do Datafolha feita nos dias 6 e 7 deste mês mostra que 68% da população é 
contrária à atual política de reajuste de combustíveis adotada pela estatal, que atrela 
os valores à variação internacional do barril de petróleo e à cotação do dólar. 

 
Para esse contingente, “o governo deve controlar a Petrobras e baixar os preços dos 

combustíveis e do gás, mesmo que possa ter prejuízo”. Apenas 26% acham que “o 
governo deve deixar a Petrobras livre para definir o preço dos seus produtos e buscar 
lucro como outras empresas”, postura atualmente adotada. 

 
A defesa da mudança na política de reajuste levou à saída do presidente da estatal, 

Pedro Parente. Apesar de a nova gestão dizer que manterá a política, o governo 
pressionou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) a abrir negociações para acabar com 
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a possibilidade de reajustes diários e adotar uma fórmula de baratear a gasolina e o 
botijão de gás. 
 

Pouco depois de Michel Temer assumir o cargo, em 2016, e sob a batuta de Parente, 
a Petrobras mudou o modo de definição do preço dos combustíveis adotado no governo 

de Dilma Rousseff, com combustíveis subsidiados. 
 

Em julho de 2017, a empresa passou a realizar ajustes nos preços a qualquer 
momento, inclusive diariamente. A política contribuiu para que a estatal saísse de um 
quadro deficitário para o azul – teve lucro líquido de R$ 7 bilhões no primeiro trimestre 

de 2018. 
 

Nesse período, porém, o preço médio do litro da gasolina pulou de R$ 3,66 para R$ 
4,31, o do diesel foi de R$ 3 para R$ 3,63 e o gás de cozinha subiu de R$ 55 para R$ 
67. 

 
No dia 29, o Datafolha fez uma pesquisa por telefone sobre a greve dos caminhoneiros. 

Devido à metodologia diferente, não é possível comparação com a atual. 
 
Naquela ocasião, foi detectado apoio maciço ao movimento: 87% dos entrevistados 

aprovavam a greve e 56% diziam que ela deveria prosseguir, apesar de a grande 
maioria também ter se mostrado contra pagar a conta da redução do diesel – 87%. 

 
A atual pesquisa do Datafolha mostra que 69% dos entrevistados dizem que a greve 
trouxe mais prejuízos do que benefícios para a população – só 20% apontam o inverso, 

afirmando terem visto mais ganhos do que perdas. 
 

A paralisação foi encerrada no dia 31 de maio devido a um acordo entre governo e 
caminhoneiros. Pontos dessa negociação, porém, como a adoção de preço mínimo 
para o frete, causaram incertezas jurídicas, reclamações em outros setores e estão 

sendo revistos em parte. 
 

Apesar da redução do diesel, o preço da gasolina nas bombas tem se mostrado mais 
alto do que antes do movimento, além de a crise de desabastecimento de gás 
perdurar. 

 
Em resposta a outra pergunta do Datafolha, a maioria dos entrevistados, 54%, disse 

considerar que a greve foi um movimento dos trabalhadores, contra 30% que a 
atribuem a empresários e 11%, a ambos. 
 

Por ordem do governo, a Polícia Federal abriu inquéritos para apurar se houve locaute 
– incentivo de empresas à paralisação –, o que é proibido. 

 

Alta complexidade leva empresas a pagarem mais impostos do que deveriam 

11/06/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 08-06-2018) 
 
Que a legislação tributária brasileira é complexa não é novidade. Porém pouco se sabe 

sobre a dimensão de impostos pagos a mais indevidamente e como utilizar o direito 
ao crédito tributário gerado a partir disso. 

 
Que a legislação tributária brasileira é complexa não é novidade. Porém pouco se sabe 
sobre a dimensão de impostos pagos a mais indevidamente e como utilizar o direito 

ao crédito tributário gerado a partir disso. Segundo levantamento do Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a cada dia útil, são publicadas, em 

média, cerca de 46 novas regras tributárias no Brasil.  
 
Isso faz com que empresários, contadores e sistemas de contabilidade não consigam 

acompanhar tamanhas mudanças e, em decorrência desse e de outros fatores, as 
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empresas acabam pagando impostos a mais indevidamente, gerando assim os 
chamados créditos tributários. 
 

Ao pagar impostos a mais do que deveria, o contribuinte, pessoa jurídica, passa a ter 
direito à tomada desses créditos através da compensação, aponta o Grupo Studio, 

empresa de auditoria e revisão fiscal com sede em Porto Alegre e atividade em todo o 
Brasil. Com a localização dos créditos tributários, o empresário passa a ter o benefício 

da compensação, reduzindo suas despesas e aumentando a lucratividade de seu 
negócio, salienta o diretor de operações do Grupo Studio, Nelcis Braga Monteiro. 
 

A consultoria tributária compilou informações de 3.253 empresas de todas as regiões 
do Brasil em um estudo que demonstra o perfil das corporações que acabam pagando 

impostos a mais. Da amostra utilizada na pesquisa, 1.813 estão enquadradas no 
regime do Simples Nacional, e 1.440 se encaixam nos regimes de Lucro Real e Lucro 
Presumido. Ao analisar as informações dos últimos cinco anos dos documentos 

contábeis dos entrevistados, de acordo com regime de tributação, foi encontrado mais 
de R$ 1 bilhão em benefícios tributários. 

 
Conforme a análise realizada pelo Grupo Studio, 95% das corporações em regime de 
Lucro Real e Lucro Presumido acabaram pagando mais impostos do que deveriam. Já 

no regime do Simples Nacional, 76% das pequenas e médias empresas abrem mão de 
valores que estariam auxiliando seu fluxo de caixa por desconhecer as alterações na 

legislação tributária. 
 
Monteiro complementa que há casos de clientes que buscam o serviço de revisão fiscal, 

descobrem que têm créditos tributários e já obtiveram empréstimos na tentativa de 
recuperar a empresa. "Ou seja, além de pagar mais tributos do que deviam, estão 

arcando com as parcelas do empréstimo bancário e os juros. Eles, às vezes, querem 
e precisam fazer um investimento dentro da empresa e não têm condições. Mas, se 
tivessem feito corretamente o pagamento dos impostos, teriam dinheiro em caixa", 

alerta. 
 

O estudo visou, ainda, identificar estados em que existe a maior média de impostos 
pagos a mais pelas empresas, originados pela alta complexidade da carga tributária 
brasileira e as diferenças existentes em cada estado. No Rio Grande do Sul, o total de 

créditos tributários encontrados na pesquisa chegou R$ 57 milhões para as empresas 
de Lucros Real e Presumido, uma média de R$ 355 mil em benefícios para as 162 

empresas analisadas. Já entre as empresas do Simples Nacional, o total de benefícios 
foi de R$ 1,8 milhão, média de R$ 15 mil por organização analisada. 
 

As regiões brasileiras com a maior média de impostos pagos a mais são as regiões 
Sudeste e Sul. Nesse ranking, o Sudeste se encontra como líder, seguido de Sul, 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Para se ter uma ideia dos valores pagos de forma 
equivocada, a Região Sudeste, uma das mais industrializadas do País, paga em torno 

de R$ 584 milhões a mais, no que tange às empresas de Lucro Presumido e Real. No 
caso das empresas enquadradas no Simples Nacional, esse número é de R$ 14 
milhões. 

 
Quanto ao perfil de cliente com maior probabilidade de encontrar créditos tributários 

e interessado em realizar um planejamento capaz de mudar a forma de recolhimento 
dos tributos, Monteiro avisa que "todas as empresas tributadas pelo Lucro Real 
deveriam fazer a revisão tributária, porque, muito provavelmente, iremos encontrar 

pagamento maior do que o devido". "Já no caso das empresas do Simples Nacional, 
há, sim, setores em que verificamos maior interesse e maior incidência de benefícios 

tributários. São eles: farmácias, autopeças, mercadinhos, bares e restaurantes", indica 
o especialista. 
O próximo passo do estudo, já em fase de finalização, conforme a organização, busca 

avaliar os segmentos com maior crédito tributário - indústria, serviços e comércio. "Já 
sabemos que a indústria é, disparado, o setor que mais tem crédito. Mas queremos 
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ter certeza e analisar que impostos são esses", comenta o diretor de operações. A 
terceira etapa do estudo irá dividir as organizações por faturamento. Ante os 
resultados verificados na pesquisa e o contato com os empresários que buscam a 

revisão tributária, o Grupo Studio criou a campanha Menos Imposto, que visa alertar 
sobre o pagamento indevido de impostos. Por meio do site menosimposto.com.br, é 

possível simular quanto as empresas estão pagando a mais em impostos. 
 

Com essa informação em mãos, o empresário pode buscar com mais segurança 
serviços de auditoria e revisão fiscal, ou ainda promover internamente uma revisão 
tributária de acordo com as leis em vigor. A plataforma também conta com matérias 

informativas sobre pagamento de tributos, escolha do melhor regime de tributação; e 
demonstra como funciona a recuperação de créditos tributários. 

 

 
Informatização dos dados contábeis pode auxiliar negócios 
A maior parte das informações contábeis das organizações, atualmente, pode estar 
armazenada em software, o que gera dores de cabeça, mas também pode ajudar a 

ter maior controle das transações. O uso de novas tecnologias no setor contábil e fiscal 
deixou de ser um diferencial das organizações para se tornar uma necessidade e, se 

bem utilizado, pode servir para gerar informações úteis à gestão empresarial e, 
consequentemente, ao processo de revisão tributária. 

 
Conforme o diretor de operações do Grupo Studio, Nelcis Braga Monteiro, hoje em dia, 
é muito mais fácil reunir os dados contábeis e se debruçar sobre eles. "O que temos 

de fazer dentro das empresas é o mesmo tipo de cruzamento que hoje a Receita 
Federal faz com o fim de fiscalizar", diz Monteiro. No caso do empresário, isso pode 

garantir a sustentabilidade do negócio. 
 
O setor de contabilidade, que trabalha com o dia a dia atribulado, dificilmente irá 

conseguir se manter atualizado com todas as alterações que a legislação sofre. O 
suporte especializado, diz Monteiro, pode servir tanto para organizar os próximos 

pagamentos quanto para realizar a recuperação de créditos tributários. 
 
Contudo o trabalho do contador é insubstituível, alerta. "Na revisão tributária, 

partimos do pressuposto de que os dados contábeis estão corretos, diferentemente de 
uma auditoria. O contador é quem está próximo à empresa; por isso, mesmo quando 

entregamos os resultados, o fazemos aos contadores", ressalta Monteiro. 
 
A revisão tributária é um procedimento preventivo para que a empresa não seja pega 

de surpresa pela Receita Federal por irregularidades nas obrigações tributárias, e evita 
que as empresas paguem mais impostos do que deveriam, além de recuperar créditos 

já pagos a mais nos últimos cinco anos. Os créditos tributários são obtidos quando 
uma companhia paga uma carga de tributos acima do que teria que pagar, e são 
gerados junto à Receita Federal. 
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Esses créditos podem ser recuperados por meio de compensação tributária realizada 
de maneira administrativa. Todo o processo para a retificação desses tributos e a 
tomada dos créditos é de responsabilidade da própria empresa, que fica encarregada 

de alertar a Receita Federal e dar início ao processo de aproveitamento dos créditos. 
Planejamento tributário é direito dos contribuintes, diz especialista 

 
Uma discussão sempre latente gira em torno dos limites do planejamento tributário, 

tendo em vista que o procedimento procura suprimir ou reduzir o pagamento de 
impostos.  
 

De acordo com a Receita Federal, em 2017, foi arrecadado mais de R$ 1 trilhão em 
impostos, o que pode representar cerca de 34% dos lucros das empresas. Se fora 

desse valor está um número grande de impostos fraudados, dentro há um valor 
também considerável de tributos que poderiam ter deixado de ser pagos dentro da 
legalidade. 

 
O planejamento tributário - ou, como também é conhecido, tax planning - é uma forma 

eficaz de reduzir essa carga elevada de impostos. "Além disso, se trata de um direito 
do contribuinte a economia de tributos gerados através de uma engenharia fiscal 
legítima", sustenta o advogado e consultor especialista em direito tributário do 

Escritório Ramalho e Rangel, Alexandre Ramalho. 
 

Todavia, para ele, é importante destacar que o planejamento tributário não é absoluto 
e deve encontrar seus limites mínimos na legislação tributária, notadamente, nos 
princípios da tipicidade e legalidade.  

 
"A auto-organização do contribuinte, no sentido de tornar sua atividade produtiva mais 

eficiente sob o pronto de vista tributário, não pode nem deve ser vista como um 
elemento nocivo ao Estado, apenas pelo fato reduzir o pagamento de tributos, já que 
a iniciativa privada dá a sua contribuição através do pagamento do imposto exigido de 

todos os contribuintes pela legislação indistintamente", diz Ramalho. 
 

"A obtenção de lucro na exploração de atividade econômica cumpre também a função 
social da empresa, já que o lucro, além de elemento essencial para o desenvolvimento 
da sociedade, também é fato gerador de imposto e contribuição no Brasil, como o 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido 
(CSLL) ", determina. Para o especialista, não se deve demonizar o pagamento de 

tributos, mas também não se pode fazê-lo com o lucro. 
 
Ainda de acordo com o consultor, "o que não é legítimo é o Estado pretender ou exigir 

que o contribuinte tenha que optar, em nome de uma 'pseudoética', por assumir uma 
maior carga tributária para cumprir um a função social que é típica do Estado". Por 

isso, para ele, é absolutamente legítimo o direito do contribuinte de se organizar de 
modo a melhorar a sua rentabilidade, ainda que, para tal finalidade, tenha que reduzir 

o seu impacto tributário. 
 

O grande desafio do eSocial para as ME e EPP 

11/06/2018 – Fonte: Contábeis.com  
 

 
 
 

 
O eSocial não é somente uma obrigação acessória e deverá ser tratado as mudanças 

culturais e organizacional das empresas para evitar problemas com fiscalização 
trabalhista.  O eSocial já é uma realidade para as empresas que faturaram mais que 
78 milhões no ano de 2016, desde janeiro de 2018 este primeiro grupo de empresas 

apresentaram as tabelas cadastrais do eSocial. 
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Em julho de 2018 será a vez das empresas que faturaram menos que 78 milhões no 
ano de 2016 apresentarem as tabelas cadastrais do eSocial, pesquisas da FENACON 

apontam que menos de 10% dos ME e EPP sabem o que é o eSocial.  
  

O eSocial foi constituído pela lei 8.373/14, fazendo parte do grupo SPED (Sistema 
Público de Escrituração Digital), criando assim um banco de dados em nuvem com 

todas as informações trabalhista, saúde e segurança no trabalho, previdenciário, 
dentre outras informações à disposição da RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO, RECEITA PREVIDENCIÁRIA e PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, tornando assim uma informação única, com muito mais clareza, tornando 
assim as informações mais confiáveis, dando um maior poder fiscalizador aos órgãos 

participante.  
 
Mas o eSocial não é mais uma obrigação acessória, a CLT possui 922 artigos, existem 

mais que 1000 jurisprudência e mais de 500 súmulas que devem ser revistas e 
seguidas fielmente para evitar prejuízos financeiros para as empresas. 

  
Para o governo, o eSocial dará um maior poder fiscalizador tendo em vista que o 
mesmo será feito de modo eletrônico e automático, para o empregado terá seus 

direitos trabalhista conservados e para o empregador maior segurança evitando ações 
trabalhista. 

  
Com todas estas informações vemos que as empresas deveram se preparar para o 
eSocial, revisando sua cultura organizacional, deverá também revisar os prazos e as 

obrigações trabalhista, o caminho não é fácil, sendo assim os empresários devem 
buscar estudar o eSocial e começar a se preocupar com esta fiscalização, que não é 

somente uma obrigação sua grandeza é maior que isso.  
 

As possíveis multas do eSocial 

11/06/2018 – Fonte: Contábeis.com  
 

O eSocial é uma obrigatoriedade, por isso, empresas de todos portes e tamanhos 
deverão se adequar à legislação do novo projeto. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O eSocial é uma obrigatoriedade, por isso, empresas de todos portes e tamanhos 
deverão se adequar à legislação do novo projeto. Além das multas que citaremos 
abaixo, a primeira chama muito a atenção: no geral, as penalidades poderão aumentar 

os custos das empresas. 
 

Confira quais outras multas poderão ser aplicadas: 
 
1. Folha de pagamento 

 Dentre todos os subsistemas de Recursos Humanos afetados com o início do eSocial, 
certamente, está a folha de pagamento. Isso porque ela é composta por diversas 

variáveis que também sofrerão impactos do projeto e, com isso, passará a ter novas 
exigências. 
Empresas que não cumprirem com as mudanças e enviar o documento de acordo com 

as novas regras, poderão ser penalizadas com multas a partir de R$ 1.812,87. Isso 
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quer dizer que empresas que ainda não possuem os processos automatizados terão 
mais chances de serem multadas, já que eles devem ser desenvolvidos em 
consonância. 

 
2. Férias 

Com o eSocial, a não comunicação das férias dos colaboradores, poderá gerar multa 
de R$ 170,00 por férias não comunicadas. 

 
3. FGTS 
 Assim como a RAIS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também será 

substituído pelo eSocial. Para as empresas que não efetuarem o depósito, deixarem 
de computar a parcela de remuneração ou efetuarem depois da notificação, poderão 

receber multas que variam de R$ 10,64 a R$ 106,41 por colaborador. A reincidência 
poderá ser cobrada em dobro. 
 

4. Não informar a admissão do colaborador 
Hoje, profissionais de Recursos Humanos utilizam o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) para enviar, até o sétimo dia subsequente ao início das 
atividades do colaborador, as informações sobre a admissão. 
 

Com o eSocial, as mesmas informações deverão ser enviadas um dia antes do 
colaborador iniciar a executar suas tarefas na empresa. Caso o RH não informe a 

admissão do colaborador dentro do tempo estabelecido, poderá arcar com as 
penalidades previstas no artigo 47 da CLT, podendo gerar multas de R$ 3.000,00 a R$ 
6.000,00, em caso de reincidência; e de R$ 800,00 por empregado não registrado, 

quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

Esta multa também poderá ser aplicada para a empresa que não assinarem a Carteira 
de Trabalho (CTPS) . 
 

5. Não informar alterações de contrato ou cadastros 
É responsabilidade do empregador informar alterações no contrato de trabalho e nos 

dados cadastrais de seus colaboradores, durante o período em que há vínculo 
empregatício. 
 

No eSocial, existe uma etapa denominada de saneamento dos dados dos 
colaboradores, que visa garantir que as informações dos colaboradores estejam 

sempre atualizadas e cumprindo as exigências do eSocial. 
 
A multa poderá ser de R$ 600,00 por empregado quando não forem informados os 

dados necessários para o seu registro. 
 

6. Deixar de comunicar acidente de trabalho 
 Habitualmente, quando ocorrem acidentes de trabalho na empresa, é preciso 

transmitir uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ao INSS, mesmo se o 
colaborador não precisar se afastar do trabalho. 
 

A partir do eSocial, o prazo para o envio da CAT será o mesmo, ou seja, até o primeiro 
dia útil seguinte à ocorrência do acidente ou imediatamente em caso de falecimento 

do colaborador. 
 
As possíveis multas para o atraso ou por deixar de comunicar acidente de trabalho 

varia entre o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, havendo 
apossibilidade de dobrar o valor em casos de reincidência. 

 
7. Não realizar exames médicos 
O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é o resultado de diversos exames que todo 

colaborador precisa realizar antes de iniciar suas atividades na empresa. É preciso do 
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ASO em diversos momentos da vida laboral, como na admissão, retorno ao trabalho, 
mudança de função, exames periódicos e demissional. 
 

O artigo 201 da CLT prevê que ao não realizar os exames, a empresa está sujeita à 
multa que é determinada pelo fiscal do trabalho, podendo ser de R$ 402,53 a até R$ 

4,025,33. 
 

8. Deixar de informar o colaborador dos riscos de seu trabalho 
 O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento que as empresas devem 
possuir para consulta dos colaboradores. Nele, estão informações acerca dos agentes 

aos quais os trabalhadores ficarão expostos, como químicos, físicos e biológicos. 
 

E, dependendo do tipo de risco, o colaborador poderá ter direito à aposentadoria 
especial. Aqui, a empresa pode ter multas com a não aplicação das regras de 
segurança do trabalho e medicina do trabalho, como a utilização de EPI, EPC, ASO e 

exames, por isso, a empresa deve observar as regras previstas na Normas 
Regulamentaras do Ministério do Trabalho e ficar atenta com o PPRA, PCMO e LTCAT. 

9. Não informar afastamento temporário do colaborador 
 
Toda vez que um colaborador se afasta do trabalho, gera impactos em seus direitos 

trabalhistas e previdenciários, além de suas obrigações tributárias. Não informar o 
afastamento temporário do colaborador sujeita a empresa a uma multa determinada 

pelo fiscal do Ministério do Trabalho. 
 

Comissão aprova retorno de empresas ao Simples com adesão a 
parcelamento de dívidas 

11/06/2018 – Fonte: Contábeis.com  

 
A reinclusão no Simples Nacional deverá ser solicitada em 30 dias a contar da data de 
adesão ao Refis, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2018 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da 
Câmara aprovou na quarta-feira (6) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 500/18, do 

deputado Jorginho Mello (PR-SC), que permite o retorno ao Simples Nacional dos 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte 

excluídos do regime especial em 1º de janeiro por dívidas tributárias. 
 

O retorno ocorrerá desde que iniciem o pagamento das dívidas por meio do Programa 
de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes 
pelo Simples Nacional (Pert-SN). Também chamado de Refis da microempresa, o 

programa foi instituído pela Lei omplementar 162/18. 
 

Covatti Filho: “As microempresas e empresas de pequeno porte representam grande 
parte dos empregos da economia e contribuem para uma melhor distribuição de renda” 
Pela proposta aprovada, a reinclusão no Simples Nacional deverá ser pedida, de forma 

extraordinária, no prazo de 30 dias contados da data de adesão ao Refis, com efeitos 
retroativos à 1º de janeiro de 2018. 

 
Medida meritória 
O projeto recebeu parecer favorável o relator, deputado Covatti Filho (PP-RS). Ele 

lembrou que o projeto que deu origem à lei do Refis foi vetado pelo presidente Michel 
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Temer em janeiro, mesmo mês em que as microempresas com dívidas tributárias 
foram excluídas do Simples Nacional.  
 

Posteriormente, em abril, o veto foi derrubadopelo Congresso Nacional, mas as 
empresas já não faziam mais parte do regime especial, o que inviabilizou a adesão 

delas ao Refis.  
 

Com o projeto, as microempresas terão um prazo para aderir ao parcelamento das 
dívidas e retornar ao regime especial da tributação. “A medida é meritória do ponto 
de vista econômico, uma vez que permitirá fôlego financeiro a um grande número de 

empresas geradoras de emprego, preservando sua capacidade produtiva, a bem de 
toda a economia brasileira”, disse Covatti Filho. 

 
Tramitação 
O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação; e 

Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois segue para o Plenário da Câmara. 
 

O jeito de selecionar e contratar pessoas jamais será igual depois dessas 
startups 

11/06/2018 – Fonte: Gazeta do povo (publicado em 10-06-2018) 

 
Em meio milhares de currículos, empresas recorrem à tecnologia para 

encontrar o profissional ideal para a vaga  
 

 
 

Um levantamento da aceleradora Liga Ventures identificou pelo menos 122 startups 
atuando em 11 categorias do RH no país, como, por exemplo, recrutamento e seleção, 

gestão de processos, plataformas de saúde dos funcionários, entre outros. Bigstock  
 
Uma das maiores dores das empresas hoje está nas contratações erradas. A Sociedade 

para Gestão de Recursos Humanos (SHRM, na sigla em inglês) estima que o custo de 
substituição de um funcionário equivale de seis a nove meses o salário dele. Mas não 

se trata apenas da perda de tempo e dinheiro. A falta de afinidade entre companhia e 
profissional pode trazer prejuízos que vão além disso, para os dois lados, 
especialmente quando não é possível consertar o erro. 

 
Não é à toa, portanto, que a área de seleção e recrutamento foi o primeiro alvo da 

área de recursos humanos a ser desbravado pela tecnologia. Na linha de frente desse 
movimento está um grupo de startups cujo objetivo é promover o encontro entre o 
candidato ideal e a empresa ou, usando uma gíria dos sites de relacionamento que se 

popularizou entre essas novas empresas, o “match” perfeito. Na mesma linha das 
fintechs que chacoalharam o mercado financeiro, as HR Techs, como são chamadas 

essas startups, estão mudando a cara do RH com a ajuda da tecnologia. 
 

Palavras e conceitos como inteligência artificial, gamificação, people analitycs (análise 
de pessoas a perfis) big data, machine learning, entre outras, passaram a fazer parte 
do vocabulário dos gestores de pessoas de muitas empresas, principalmente das 

grandes.  
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Mais do que isso, estão mudando o jeito de selecionar, contratar, gerenciar e reter 
profissionais nas empresas. Os candidatos, por sua vez, também precisam se adaptar: 
currículos, entrevistas de emprego e dinâmicas da forma como conhecemos hoje estão 

com os dias contados.  
 

Mariana Dias conhecia bem os custos da alta rotatividade de funcionários e outro 
problemas típicos do RH quando resolveu deixar o emprego na área de recrutamento 

e seleção de uma multinacional para empreender justamente neste setor. Junto com 
mais três sócios – o irmão Guilherme Dias, Bruna Guimarães e Robson Ventura – ela 
criou a Gupy. 

 
A startup desenvolveu um sistema de recrutamento e seleção com inteligência artificial 

que ajuda a empresa a estruturar todo o processo seletivo, customizado conforme 
suas necessidades.  
 

Depois, a partir das informações inseridas no sistema, os robozinhos da Gupy entram 
em ação cruzando dados, gerando indicadores, indicando gaps do processo e coletando 

informações, preferências e movimentações dos candidatos dentro do software para 
entender e conectar o profissional que mais combina com a companhia de forma mais 
rápida e eficaz. 

 
“Quanto mais a empresa usa o sistema, mais ele fica treinado para buscar o melhor 

candidato”, afirma o sócio Guilherme Dias. “Com o profissional certo no cargo certo, a 
relação tende a ser mais duradoura e produtiva. E todos ganham”.  
 

Com apenas 2,5 anos de estrada, a Gupy já atendeu mais de 100 companhias, muitas 
de grande porte como Ambev, Cielo, Telefônica e Kraft Heinz.  

 
Escolhida pelo segundo ano seguido para um programa de residência do Google 
Campus, um espaço de espaço de empreendedorismo da gigante de tecnologia, a 

startup tem hoje uma equipe de 40 pessoas e recebeu, no ano passado, R$ 1,5 milhão 
de aporte dos fundos Canary e Yellow Ventures para escalar o negócio. 

 
“Olhamos muito para o que existia lá fora antes de criar a Gupy, mas aqui o buraco é 
um pouco mais embaixo. Saímos do zero, do currículo de papel, para construir 

processo de recrutamento 100% digital”, diz.  
 

Atuação em nichos 
Se há várias startups para cada dor do RH, a TalentBrand escolheu um nicho ainda 
mais específico para atuar.  

 
A empresa tem menos de um ano e já fatura alto (cerca de R$ 100 mil) com soluções 

de big data e hunting automatizado apenas para profissionais de marketing, 
relacionamento e vendas. Funciona como um banco de talentos premium onde o 

candidato também pode se cadastrar. 
 
“Nossa tecnologia busca profissionais que se destacam por questões técnicas e 

comportamentais no mercado.  
 

A maioria está empregada e é convidada a entrar na nossa plataforma para dar um 
novo passo de carreira”, afirma Raphael Dyxklay, CEO da startup, composta por um 
equipe de 15 pessoas. Segundo ele, o recrutamento é feito entre os 5% melhores 

candidatos e as chances de contratação aumentam em 2,5 vezes. 
 

O desafio, segundo Raphael, é colocar o profissional certo na vaga certa. Parece fácil, 
mas é difícil. “Os melhores são disputados e se você não oferecer a melhor experiência 
para esses profissionais, vai perdê-los. Nosso trabalho contrasta muito com o padrão 

de processo seletivo de muitas empresas, frio, distante, impositivo e impessoal”. 
 

https://gupy.io/
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Análise de pessoas e perfis 
A Pin People também nasceu focada apenas em recrutamento e seleção, há três anos. 
Oferecia uma análise de fit cultural (valores e comportamento) entre empresa e o 

profissional para ajudar na escolha da pessoa certa naquele momento. Logo teve de 
ampliar o foco do negócio.  

 
“Percebemos que as empresas contratavam pela competência técnica, mas demitiam 

pelo comportamento. Naquele momento [da seleção] aquele candidato combinava, 
mas, dependendo das mudanças, a relação parava de fazer sentido”, explica Isabella 
Botelho, cofundadora da startup junto com Frederico Lacerda.  

 
Hoje, além da análise do fit, a plataforma oferece uma solução de people analitycs que 

une psicologia organizacional, ciência de dados e tecnologia para criar um “filme” da 
jornada do colaborador empresa.  
 

Por que isso é importante? A Pin People automatiza essas informações, da seleção, 
contratação e de pesquisas com os funcionários, e transforma isso em dados que 

permitem à empresa corrigir a rota no meio do caminho.  
 
Para preservar os profissionais, a análise é sempre entregue de forma coletiva, explica 

Isabella. “O que fazemos é agrupar os dados individuais e oferecer um diagnóstico.  
 

Por exemplo: 70% do seu grupo de talentos não está satisfeito com essa variável”, 
detalha ela. Com um time de 10 pessoas focado basicamente em tecnologia e 
atendimento operacional, a Pin People recebeu R$ 600 mil em investimento anjo em 

2016 e agora abriu nova rodada de captação.  
 

HR Techs atuam em 11 frentes  
Assim como a Gupy, TalentBrand e Pin People, a maioria das HR techs tem menos de 
três anos de vida e equipes enxutas.  

 
Um levantamento da aceleradora Liga Ventures identificou pelo menos 122 startups 

atuando em 11 categorias do RH no país, como, por exemplo, recrutamento, seleção, 
gestão de processos, plataformas de saúde dos funcionários, cursos e treinamentos, 
ponto, operações e folha de pagamento. A maioria delas está em São Paulo, Minas 

Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro.  
 

O nicho promissor despertou o interesse dos sócios Antonio Loureiro e Marcelo Vianna, 
fundadores da consultoria em TI Conquest One.  
 

Em janeiro deste ano, aproveitando a expertise de 21 anos em tecnologia e gestão de 
pessoas, eles lançaram a CQ1 Lab, uma aceleradora de negócios só de recursos 

humanos, em parceria com o investidor-anjo Rafael Brunacci. A aceleradora recebeu 
investimento inicial de R$ 1 milhão para impulsionar seis projetos neste ano. 

 
Por enquanto, quatro startups estão em processo de aceleração no coworking da CQ1 
Lab, em São Paulo, todas criadas por jovens empreendedores que atuaram na área de 

recursos humanos dentro de outras empresas e, conhecendo as dores do setor, 
acabaram saindo para desenvolver projetos próprios.  

 
“Tem muita coisa bacana sendo feita em melhoria de processos de gestão de recursos 
humanos. Nós buscamos projetos que já tenham uma cara e com amplitude 

internacional, que possam ser replicados lá fora. É comum ter soluções muito voltadas 
para o mercado brasileiro, o que dificulta a escalada internacional. Olhamos muito 

isso”, detalha Loureiro.  
 
Os interessados em fazer parte do projeto podem entrar em contato com a aceleradora 

no site http://wwww.cq1lab.com.br. 
 

https://corp.pinpeople.com.br/
http://wwww.cq1lab.com.br/


Melhora na economia durou pouco; piora pode demorar muito 

11/06/2018 – Fonte: G1 
 

A melhor projeção para o crescimento da economia na pesquisa Focus do Banco Central foi 
registrada na pesquisa dia 2 de março, que foi de 2,9%. Mas alguns bancos e consultorias 

chegaram a projetar crescimento de até 3,5% para 2018. 
 

Seria um resultado muito bom, pois permitiria ao país entrar em 2019 com a economia 
acelerando. 
 

Ainda em março, começaram a surgir os sinais de que a reação estava mais lenta do que se 
esperava. Mas, mesmo assim, dentro de um padrão considerado normal para uma economia 

que mal havia saído de uma recessão de quase 8% em dois anos (2015/16). 
 
No dia 19 de fevereiro o governo havia desistido formalmente de lutar pela reforma da 

Previdência. Três dias antes havia anunciado a intervenção no Rio de Janeiro. 
 

O reconhecimento da incapacidade política para aprovar a reforma projetou para 2019 a 
incerteza sobre a situação das contas públicas. O rombo crescente não se resolve sem uma 
reforma. 

 
O avanço do calendário eleitoral, com muitas incertezas sobre candidatos e propostas, foi 

complicando cada vez mais o cenário. 
 
O estopim para a piora generalizada foi a greve dos caminhoneiros em maio, que travou 

bruscamente a produção e distribuição de bens e afetou a prestação de serviços. 
 

O gráfico abaixo mostra a evolução das projeções desde o início do ano na pesquisa Focus. A 
que foi divulgada nesta segunda-feira (11) mostra pela primeira vez a projeção abaixo de 2% 
para este ano. E aponta para mais um ano de estagnação da nossa economia. 

 
  

Projeções do PIB segundo o boletim Focus, do Banco Central (Foto: Banco Central) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Agora, o ambiente é de pessimismo generalizado. O Ministério da Fazenda já captou sinais de 
que os empresários estão adiando investimentos. 

 
A pesquisa Datafolha divulgada neste final de semana mostra que para 72% da população a 
situação da economia piorou. Esse sentimento deve pautar o comportamento do consumidor, 

mais cauteloso do que antes. 
 

Para complicar ainda mais, lá fora, a maré global de investimentos mudou, como há muito 
tempo os analistas já alertavam.E pegou o país com a economia frágil. Mesmo com uma 
situação externa favorável e quase US$ 400 bilhões em reservas, o Brasil passou a ser visto 

como um emergente vulnerável e arriscado. 

https://g1.globo.com/economia/blog/joao-borges/post/2018/06/11/melhora-na-economia-durou-pouco-piora-pode-demorar-muito.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-greve-dos-caminhoneiros-mercado-projeta-inflacao-maior-e-ve-alta-do-pib-abaixo-de-2-em-2018.ghtml


Uma nova injeção de ânimo, só mesmo como a energia fresca de um novo governo 
referendado pelas urnas. Mas para que a confiança não seja seguida de um novo 
desapontamento, é preciso medidas consistentes para sanear as finanças públicas. Isso vai 

exigir mais um período de aperto. 
 

IGP-M acelera e sobe 1,50% na 1ª prévia de junho com alimentos, após greve 

11/06/2018 – Fonte: Reuters  

 
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 1,5 por cento na primeira 
prévia de junho, contra 1,12 por cento no mesmo período do mês anterior, diante da 

forte alta nos preços de alimentos in natura no atacado e da gasolina no varejo, depois 
da greve de caminhoneiros no final de maio.  

 
Consumidora faz compras em mercado em São Paulo 11/01/2017 REUTERS/Paulo 
Whitaker  

 
Os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 

mostram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,06 por cento no 
período, depois de alta de 1,58 por cento na primeira leitura de maio. O IPA mede a 
variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral.  

 
O movimento reflete, principalmente, o salto nos preços de alimentos in natura, de 

9,70 por cento no período, ante queda de 5,03 por cento.  
 
Para o consumidor a pressão aumentou, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 

que tem peso de 30 por cento no índice geral, subindo 0,54 por cento na primeira 
leitura de junho, ante 0,21 por cento em maio.  

 
No IPC, o grupo Transporte ganhou 1,16 por cento, depois de recuar 0,41 por cento 
no mesmo período do mês anterior, com forte alta de 4,89 por cento no preço da 

gasolina, sobre queda de 0,23 por cento.  
 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, avançou 0,18 por cento 
na primeira prévia de junho, depois de subir 0,38 por cento no mesmo período do mês 
anterior.  

 
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os 

de aluguel de imóveis.  
 

PIB do Brasil pode ficar patinando em 1,3% 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Planejamento estratégico de longo prazo do governo revela que o crescimento da 
economia brasileira ficará abaixo de seu potencial e vai patinar em 1,3% ao ano, a 

partir de 2021 até 2031, se a trajetória atual das contas do governo permanecer 
inalterada e nenhuma nova reforma fiscal for aprovada.  
 

O ritmo de alta da atividade econômica desacelera nos próximos três anos – 3% em 
2019 para 1,3% depois de 2021 – devido à falta de solução para o rombo das contas 

públicas, o que pode levar ao aumento da rigidez orçamentária da União. Nesse 
cenário, o déficit fiscal só começaria a ser revertido em sete anos, em 2025, após 11 
anos no vermelho.  

 
As previsões, às quais a reportagem teve acesso, serviram de base para a elaboração 

da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2020-2031), que 
entra em audiência pública nesta segunda-feira (11).  
 

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1J71DX-OBRTP
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pib-do-brasil-pode-ficar-patinando-em-13/


A elaboração do plano é uma orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) e marca 
uma mudança na forma do governo definir suas prioridades de atuação, trocando o 
curto prazo por metas de médio e longo prazos. Projeto em tramitação no Congresso 

exige a elaboração do plano de longo prazo.  
 

O documento foi elaborado com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 
2019, que prevê alta do PIB de 3% (2019), 2,4% (2020) e 2,3% (2021 a 2031). Esse 

último, o crescimento potencial do País estimado pelo governo.  
 
Mas a alta média do PIB pode ser maior e chegar a 3,9% se, além das reformas fiscais, 

outras medidas microeconômicas forem aprovadas, dando gás à atividade econômica. 
A melhoria das contas públicas seria também mais rápida com as contas indo para o 

azul já em 2021 e a dívida recuando para 34% do PIB.  
 
Consenso  

“Queremos criar um consenso em torno das prioridades”, diz o ministro do 
Planejamento, Esteves Colnago. Segundo ele, as previsões mostram que serão 

necessárias medidas para reduzir o peso das despesas obrigatórias no total de gastos 
do governo. Pelos cálculos do Planejamento, com o quadro atual a participação das 
despesas obrigatórias no Orçamento sobe de 91% em 2017 para 98% em 2021. O 

cenário considerou a manutenção do teto de gasto e nenhuma nova receita 
extraordinária.  

 
“O governo que vier vai ter que aprovar a Reforma da Previdência, intensificar a 
verificação dos planos sociais, saber se todo mundo que recebe deveria estar 

recebendo, e alguma reforma administrativa”. Esses três pontos, afirma o ministro, 
garantem um bom ambiente econômico com contas solventes. “Teremos cada vez 

menos espaço para fazer investimento”, alerta.  
 
A estratégia de 12 anos será o planejamento de mais longo prazo do governo e visa a 

convergir as prioridades dos mais de 70 planos setoriais que os diversos órgãos da 
administração direta são obrigados a fazer.  

 
“Temos planos setoriais de cinco anos, sete anos…Precisamos pensar no conjunto onde 
o Brasil quer chegar”, diz o ministro. “É um plano de Estado, da sociedade, e não de 

governo”, ressalta Colnago. Segundo ele, a Constituição prevê a elaboração do Plano, 
mas a medida até agora não foi regulamentada.  

 
O Plano Plurianual da União (PPA), que tem vigência de quatro e quatro anos, terá que 
se ajustar também à Estratégia Nacional. O ministro ressalta que cada vez mais a 

iniciativa privada será o motor da expansão.  
 

O novo plano tem como meta a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
de 0,754 (nível alto) para 0,800 (nível muito alto) no período entre 2020 e 2031. O 

PIB per capita pode crescer 1,8% por ano (cenário básico) e 3,3% (cenário 
transformador).  
 

Neste ano  
Não é só no longo prazo que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro vai 

continuar patinando. No curtíssimo prazo, o País deve assistir a uma deterioração das 
expectativas. O cenário se distanciou bastante do otimismo no início do ano, quando 
os analistas previam crescimento de pelo menos 3% do PIB em 2018.  

 
Uma ameaça de guerra comercial, uma alta maior da taxa de juros nos Estados Unidos, 

uma greve de caminhoneiros e um quadro eleitoral para lá de conturbado fizeram com 
que economistas refizessem suas contas e jogassem para baixo a previsão de alta do 
PIB para este ano. Na sexta-feira, mais bancos revisaram para baixo suas projeções 

econômicas para 2018 – o Bradesco cortou de 2,5% para 1,5%, o Itaú de 2% para 
1,7% e o Bank of America Merrill Lynch de 2,1% para 1,5%.  



Há, inclusive, economistas que já projetam uma repetição do resultado de 2017, 
quando o crescimento avançou 1%, depois de acumular queda de quase 7% nos dois 
anos anteriores. 

 

IPC-Fipe avança 0,57% na 1ª quadrissemana de junho, após subir 0,19% em 
maio 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 
subiu 0,57% na primeira quadrissemana de junho, ganhando força em relação à alta 

de 0,19% verificada no encerramento de maio, segundo dados publicados hoje pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).  

 
Na prévia inicial deste mês, subiram com mais força os segmentos de Alimentação (de 
0,62% em maio para 1,82% na primeira quadrissemana de junho), Transportes (de 

0,59% para 0,88%) e Despesas Pessoais (de 0,32% para 0,56%). Além disso, os 
custos de Vestuário mostraram estabilidade, depois de caírem 0,10% em maio.  

 
Por outro lado, ficaram inalterados na última pesquisa da Fipe os itens Habitação (-
0,35%) e Educação (0,05%), e avançou com menos intensidade a categoria Saúde 

(de 0,49% para 0,41%).  
 

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de 
junho:  
 

– Habitação: -0,35%  
– Alimentação: 1,82%  

– Transportes: 0,88%  
– Despesas Pessoais: 0,56%  
– Saúde: 0,41%  

– Vestuário: 0,00%  
– Educação: 0,05%  

– Índice Geral: 0,57% 
 

Nova pesquisa Datafolha não ameniza volatilidade dos mercados 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-06-2018)  
 

O cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez, acredita que a nova 
pesquisa Datafolha de intenção de voto para a Presidência, divulgada nesta 
madrugada, trouxe um cenário ainda carregado de incertezas e não deve aliviar a 

volatilidade do mercado.  
 

A indefinição sobre o próximo líder do Planalto foi um dos fatores que geraram 
turbulências entre os ativos domésticos na última semana e “a tendência é de que o 

quadro eleitoral não apresente nenhuma saída neste semestre”, avalia o especialista.  
 
Recentemente, o Tesouro Nacional e o Banco Central precisaram reforçar suas 

atuações para conter o mercado de títulos e o câmbio. O dólar à vista chegou a subir 
mais de 2%, fechando a R$ 3,9146 na quinta-feira (7), o maior valor desde 1º de 

março de 2016, quando bateu em R$ 3,94.  
 
No mesmo pregão, o índice Ibovespa atingiu o auge do nervosismo e chegou a tombar 

6,51%, oscilando no patamar dos 71 mil pontos. O volume de negócios do dia somou 
R$ 20 bilhões, bem acima da média, e configurou mais uma evidência do movimento 

de fuga do risco.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-avanca-057-na-1-quadrissemana-de-junho-apos-subir-019-em-maio/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-avanca-057-na-1-quadrissemana-de-junho-apos-subir-019-em-maio/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/nova-pesquisa-datafolha-nao-ameniza-volatilidade-dos-mercados/


“As oscilações da semana passada também tiveram como motor a percepção de que 
o deputado Jair Bolsonaro (PSL) estaria melhor nas intenções de voto para a 
Presidência”, explica Cortez. Já no Datafolha, o deputado estaria em terceiro lugar no 

cenário com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e na segunda posição ante 
a hipótese de ausência do petista, atrás dos brancos e nulos. No segundo turno, o 

destaque da pesquisa foi para Marina Silva (Rede).  
 

O crescimento do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em enquetes que circularam nas 
mesas de operações também foi um fator atrelado às recentes oscilações dos ativos. 
Na análise do especialista da Tendências, o crescimento do pedetista nas intenções de 

voto está condicionado ao apoio do PT.  
 

“O partido está adotando uma estratégia que tem risco elevado, de manter as apostas 
em Lula, mas para o mercado ainda há uma expectativa de que os petistas declarem 
apoio ao Ciro como o candidato da esquerda”, comenta Cortez. Desta forma, enquanto 

o PT estiver indefinido, Ciro segue como um ameaça para a precificação dos ativos.  
 

O especialista da Tendências afirma que o mercado observa as pequenas mudanças 
trazidas pela pesquisa, mas qualquer avanço das alas centro e direita pode ficar 
atrelado ao atual governo, que é mal avaliado. Segundo o Datafolha, os eleitores que 

consideram a gestão do presidente Michel Temer péssima ou ruim chegam a 82% 
contra 70% na última mostra do instituto, divulgada no dia 15 de abril. Quanto ao 

crescimento de Marina, Cortez diz que este não seria um elemento “pró-mercado”, o 
que abre espaço para que a volatilidade continue.  
 

A nova pesquisa Datafolha, realizada nos dias 6 (quarta-feira) e 7 (quinta-feira), teve 
como base 2.824 entrevistas em 174 municípios em todos os Estados do País, incluindo 

Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos 
e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-
05110/2018. 

 

‘Demora na recuperação ajuda a explicar redução na renda’, diz economista 
da Fipe 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-06-2018)  
 

A lentidão na recuperação do País ajuda a explicar a queda na renda do trabalhador 
informal, avalia o economista Eduardo Zylberstajn, da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe). A seguir, trechos da entrevista.  
 
A queda na renda do trabalhador informal já era esperada?  

Com a crise, houve um choque na demanda e a oferta de mão de obra ficou 
rigorosamente a mesma. Com um grande número de trabalhadores ociosos, é natural 

que se tenha uma queda nos rendimentos.  
 

A recuperação mais lenta da crise retardou a recuperação da renda do 
trabalhador informal?  
Uma explicação para a redução no valor médio da renda é a demora na recuperação 

da crise.  
 

O consumo caiu e a remuneração também. Um vendedor de brigadeiro vende menos 
agora do que há quatro anos. As pessoas fizeram uma revisão de seus gastos. A outra 
explicação é que a crise levou a um aumento na quantidade de pessoas forçadas a 

fazerem bicos, o que puxa a média de rendimento para baixo.  
 

Há diferenças entre ser informal hoje e há alguns anos?  
A principal diferença é que hoje há mais possibilidades de trabalho do que havia para 
a geração anterior ou menos do que isso. Hoje também tem muita gente que opta 

pelo trabalho autônomo ou por arranjos não tradicionais. Muitos trabalhadores 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/demora-na-recuperacao-ajuda-a-explicar-reducao-na-renda-diz-economista-da-fipe/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/demora-na-recuperacao-ajuda-a-explicar-reducao-na-renda-diz-economista-da-fipe/


acabaram indo trabalhar em um aplicativo de caronas ou de entrega de comida, opções 
que não existiam até pouco tempo. Mas, claro, na crise muitas pessoas que acabam 
trabalhando por conta própria gostariam de ser formais.  

 

Fase de incerteza econômica pode ser a mais longa 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Paralisação dos caminhoneiros e indefinição do cenário eleitoral são 
apontados como causas  
 

 
Bolsa de valores vive semanas de instabilidade - Miguel Schincariol - 1º.jun.18/AFP  
 

O período de sobe e desce do dólar, de diferentes expectativas sobre o juro futuro e 
de volatilidade da Bolsa pode ser um dos mais longos da história, segundo economistas 
que acompanham dados de incertezas econômicas. 

 
Se essa fase, que começou após o carnaval, só acabar depois das eleições, terão se 

completado nove meses, diz Pedro Guilherme Ferreira, um dos responsáveis pelo 
índice que o Ibre, da FGV, publica mensalmente sobre o tema. 
 

“Em 2015, começou em fevereiro e subiu até agosto. Se o período atual for até depois 
do pleito presidencial, certamente será o mais longo, ainda que menos intenso.” 

 
Para mensurar a incerteza, ele utiliza indicadores como reportagens de jornais, 
dispersão de previsões de especialistas para o câmbio e para a inflação e, por último, 

a volatilidade da Bolsa. 
 

Dúvidas cíclicas, como as referentes às eleições, elevariam o patamar do índice dentro 
de uma faixa normal, mas têm tido um efeito potencializado pela situação fiscal frágil 

do país desde o segundo semestre de 2014, segundo Ferreira. 
 
Existe, portanto, mais incerteza em períodos de altas seguidas de baixas que só de 

resultados ruins, explica o economista Guilherme Ribeiro de Macêdo, professor da 
UFRGS. 

 
“Os indicadores estão muito acima do normal. Subiram na paralisação dos 
caminhoneiros, se agravaram com a saída do Pedro Parente [da Petrobras] e, na 

última semana, o mercado testou as vendas de swap do Banco Central.” 
 

Esses acontecimentos anteciparam movimentações que ele aguardava para depois da 
Copa —foi o que aconteceu nas eleições em 2014, diz ele. 
 

Sobe e desce de preços dificulta aplicações 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
As ações da Petrobrás despencaram no último dia 1º, após anúncio da saída de Pedro 
Parente da presidência da estatal - Miguel Schincariol - 1º.jun.18/AFP  

 
Está difícil manter o sangue frio para quem tem aplicações no mercado financeiro. 

Maio e os primeiros dias de junho trouxeram pregões de alta volatilidade, tanto para 

mercadoaberto
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/sobe-e-desce-de-precos-dificulta-aplicacoes.shtml
http://arte.folha.uol.com.br/mercado/mercado-explica/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/instabilidade-nao-deve-ficar-restrita-a-maio.shtml


as ações, em que oscilações são esperadas, quanto para os títulos públicos, que não 
costumam assustar o aplicador.  
  

Sem falar no dólar, que apenas na última sexta-feira (8) variou 21 centavos (-5%).  
Esse sobe e desce é sinônimo de incertezas no cenário —elas são várias. No exterior, 

a alta dos juros americanos atrai mais capitais para os Estados Unidos e fortalece o 
dólar globalmente.  

 
No Brasil, a liderança das pesquisas eleitorais está com nomes que o mercado enxerga 
como descompromissados com as reformas fiscais. E a paralisação dos caminhoneiros 

agravou as preocupações.  
 

 “O governo fez concessões e não está claro quem vai pagar a conta. Se houver 
repasses para os preços, ela ficará com a população e pressionará a inflação”, diz 
Eduardo Eichhorn, diretor da Mapfre Investimentos, lembrando que a paralisação 

enterrou de vez qualquer expectativa de um PIB acima de 2% este ano. 
 

Com tanta incerteza, o melhor a fazer, se o investidor não estiver precisando de 
recursos para já, é respirar fundo e esperar que a tendência de preços esteja mais 
clara. 

 
Antes da paralisação nas estradas, a bolsa já estava volátil. Em maio, na reta final da 

temporada de balanços, ações de empresas de grande porte oscilaram para cima ou 
para baixo às vezes mais que 10%.  
 

Os papéis do Ultra, dono dos postos Ipiranga, caíram 10,16% depois de números 
decepcionantes. E a ação da fabricante de cosméticos Natura subiu 14,65% — o 

mercado já há alguns trimestres aposta que o modelo de negócio da empresa se 
esgotou, mas ela surpreendeu com crescimento, mais uma uma vez. 
 

Um gestor que prefere não se identificar diz que o mercado falhou em algumas 
previsões de resultados porque no início do ano trabalhava-se com a expectativa de 

alta de 3% do PIB, juros ainda caindo e que o dólar só iria estressar, por conta das 
eleições, no segundo semestre. 
 

Mas nada disso se confirmou. E, nos últimos dias, o mercado tem mesmo é visto de 
tudo. A Petrobras subiu mais de 10% em alguns pregões com resultados positivos e 

devolveu tudo dias depois, quando o presidente Pedro Parente pediu demissão.  
 
Os papéis da Sabesp recuaram por conta da revisão tarifária, que ficou abaixo do 

esperado. E a TIM desagradou investidores porque passará a pagar royalties pelo uso 
do nome do controlador. 

 
Apesar de haver motivos, as altas e baixas foram muito aceleradas e acentuadas, o 

que é comum num mercado estressado. Qualquer mexida de um grande investidor, 
para embolsar lucros ou cessar perdas, acaba gerando o efeito manada, que 
potencializa as altas ou baixas. 

 
A questão desses últimos dias é que essa volatilidade atingiu grandes empresas. “As 

ações que caíram mais foram as que todo mundo tem, pois os investidores estão 
procurando as empresas conhecidas”, resume Alexandre Póvoa, sócio da Canepa 
Asset. 

 
Em maio, o Ibovespa perdeu 10,86% e isso se refletiu nas carteiras dos fundos de 

ações — nenhum conseguiu desempenho positivo no mês passado, segundo a Anbima 
(associação que do mercado financeiro e de capitais). 
 

Os fundos, que vinham captando muito em função dos juros baixos no Brasil, tiveram 
saída líquida de R$ 4 bilhões. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/dolar-fecha-em-alta-e-se-aproxima-de-r-384-bolsa-cai-07.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/tesouro-volta-a-suspender-negociacao-de-titulo-publico-entenda-volatilidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/eleicoes-e-caminhoneiros-azedam-de-vez-relacao-de-investidores-estrangeiros-com-o-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/o-dolar-nas-alturas-e-voce-com-viagem-marcada-veja-o-que-fazer.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/dolar-cai-para-menos-de-r-380-apos-banco-central-anunciar-intervencao-extra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/mercado-mira-diferenca-de-juros-entre-eua-e-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/real-e-unica-moeda-dos-brics-a-cair-ante-dolar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/real-e-unica-moeda-dos-brics-a-cair-ante-dolar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/com-ausencia-de-lula-bolsonaro-e-marina-lideram-pesquisa-datafolha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/reforma-fiscal-e-necessaria-para-brasil-seguir-em-recuperacao-diz-ilan.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/greve-dos-caminhoneiros/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/04/concessoes-demais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/com-incertezas-previsao-para-pib-do-ano-cai-a-ate-15.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/acoes-da-petrobras-desabam-14-e-estatal-perde-r-47-bilhoes-em-valor-de-mercado.shtml


Como o mercado, preocupado com situação fiscal, inflação e câmbio, agora já projeta 
um juro mais alto do que os 6,5% atuais, os títulos públicos também estão sendo 
afetados: papéis pré-fixados que travaram o ganho a 6,5% estão “queimando nas 

mãos de grandes investidores”. 
 

Como há hoje opções mais rentáveis no mercado e não há para quem vender esses 
títulos, quem está fazendo esse papel de comprador, para garantir a tranquilidade no 

mercado, é o Tesouro Nacional. 
 
O professor do Insper, Ricardo José de Almeida, avalia que chegou a hora de observar 

o comportamento dos fundos multimercados, que lideram as captações neste ano. “É 
nessa hora que o bom gestor vai ter que aparecer”, diz.  

 
Outro ponto de atenção, diz, será os efeitos da paralisação dos caminhoneiros na 
capacidade produtiva e nos resultados das empresas, também afetadas pelo PIB 

menor. 
 

“Muitas captaram recursos com títulos de dívida e é preciso acompanhar o 
comportamento desses papéis”, diz. 
 

A Anbima informa que as empresas levantaram R$ 45,6 bilhões em debêntures neste 
ano até maio, o dobro do mesmo período do ano passado.  

 
Álvaro Bandeira, economista-chefe do ModalMais, ressalta a falta de previsibilidade no 
mercado. “O pior não é o dólar subir ou cair, mas estar num dia a R$ 3,92 e no outro 

a R$ 3,71. Isso acaba com o importador, o exportador, a empresa endividada, com 
quem investe, com todo mundo”, diz.  

 
Póvoa, do Modal, diz que as empresas estão em melhores condições, em particular de 
endividamento, do que estavam há dois anos, quando o país enfrentava recessão. 

“A questão é que nessa falta de previsibilidade, elas só podem atrair o investidor 
porque seus papéis estão baratos. Não vejo outro catalisador”, afirma. 

 

Fiat Mobi baixa de preço para esquentar briga com Renault Kwid 

11/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado dia 10-06-2018) 

 
Atrás do rival nas vendas em 2018, subcompacto da Fiat ganha versão inédita 

para aumentar a oferta ao consumidor  
 

 
 
A briga no segmento de entrada se resume a  Kwid e  Mobi, com vantagem  para o 

primeiro no volume de vendas em 2018. Por isso, a Fiat resolveu contra-atacar com 
uma nova versão do seu subcompacto na linha 2019 e preços mais em conta. 

 
Agora o Mobi parte de R$ 32.590, ou R$ 2,1 mil a menos em relação a linha anterior, 
e ganha a inédita versão Easy Comfort. O preço é praticamente o mesmo do Kwid 

Life, que começa em R$ 32.490. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/tv/mercado/2017/09/1920800-investir-em-fundos-multimercados-e-boa-opcao-mas-exige-pesquisa-veja.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tv/mercado/2017/09/1920800-investir-em-fundos-multimercados-e-boa-opcao-mas-exige-pesquisa-veja.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1562838-investir-em-debentures-e-emprestar-dinheiro-a-empresas.shtml
https://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/fiat-mobi-baixa-de-preco-para-esquentar-briga-com-renault-kwid-6balygg9vtwo1qaiznkrwprb0


Entre janeiro e maio, o modelo da Renault emplacou 24.674 unidades, contra 20.562 
do rival. 
 

A redução nos preços contempla versões do Mobi equipadas com o antigo motor 1.0 
flex, de quatro cilindros e 75 cv e 9,9 kgfm (etanol).  

 
O Mobi Like, por exemplo, recebeu desconto de R$ 2 mil, reduzindo de R$ 40.890 para 

R$ 38.890. Ele traz ar-condicionado, computador de bordo, direção hidráulica, travas 
e vidros elétricos dianteiros e volante com regulagem de altura. Na aventureira Way 
a tabela caiu em R$ 19 mil, de R$ 42.590 para R$ 40.690. 

 
Em contrapartida, as configurações com propulsor 1.0, de três cilindros e 77 cv e 10,9 

kgfm, ficaram mais caras. A Drive subiu de R$ 42.590 para R$ 43.590, enquanto a 
Drive GSR, gerenciada pelo câmbio automatizado, foi de R$ 46.790 para R$ 46.990. 

Versão Preço novo Preço antigo 

Easy Fire R$ 32.590 R$ 34.690 

Esay Comfort Fire R$ 35.690 versão inédita 

Like Fire R$ 38.890 R$ 40.890 

Way Fire R$ 40.690 R$ 42.590 

Drive FireFly R$ 43.590 R$ 42.590 

Drive FireFly GSR R$ 46.990 R$ 46.790 

Easy Comfort 

 
A nova versão Easy Comfort adiciona ao pacote da Easy ar-condicionado e rodas de 
aço aro 14 (em vez de 12 d opção de entrada). Porém continua bastante básico, sem 
oferecer, por exemplo, limpador e desembaçador do vidro traseiro. 

 

Importação de gasolina e diesel bate recorde e produção nacional cai 

11/06/2018 – Fonte: R7 (publicado em 09-06-2018)  
 
Entenda o motivo que levou o Brasil a uma política de combustíveis que é alvo 

de críticas, mas explicável diante do atual cenário  
 

O Brasil nunca comprou tanta gasolina e diesel de outros países como nos últimos dois 

anos. Em 2017, a alta das importações foi de 61%, na comparação com o ano anterior. 
No mesmo período, a produção nacional caiu 7%.  
 

A crise envolvendo a paralisação dos caminhoneiros fez com que muitas pessoas 
criticassem a Petrobras e a estratégia de vender petróleo cru no exterior — 

crescimento de 82% as exportações no primeiro trimestre deste ano. Atribuiu-se a 
alta do preço dos combustíveis a esse movimento.  
 

No entanto, especialistas ouvidos pelo R7 discordam e dizem que essa é a única 
garantia de que vai haver competitividade entre as distribuidoras que concorrem com 

a Petrobras. 

https://noticias.r7.com/economia/importacao-de-gasolina-e-diesel-bate-recorde-e-producao-nacional-cai-09062018
http://noticias.r7.com/economia/preco-da-gasolina-dispara-com-paralisacao-de-caminhoneiros-05062018
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Somados, gasolina e diesel importados responderam por 25% do que foi consumido 

pelo mercado brasileiro entre janeiro e abril deste ano, de acordo com números da 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e do MDIC 

(Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços). 
 
Em 2017, as importações de gasolina subiram 53,4%, enquanto as de diesel 

aumentaram 63,6%, na comparação com o ano anterior. Os números do primeiro 
trimestre deste ano mostram aumento de 12% das compras dos dois combustíveis no 

exterior. 
 
Para se ter ideia, em 2016, de cada 10 litros de diesel consumidos no Brasil, 2 eram 

importados. Em 2017, de cada 10 litros, 3 litros vieram de outros países. As 
importações desse tipo de combustível bateram recorde no ano passado (desde que 

começou a série histórica da ANP, em 2000). 
 
O crescimento das importações começou com mudanças na política de preços da 

Petrobras, que passou a se balizar pelo mercado internacional desde novembro de 
2016, explica o sócio-fundador e diretor do CBIE (Centro Brasileiro de Infra Estrutura) 

Adriano Pires. 
 

"Como ela [Petrobras] fez uma política de colocar prêmio alto na gasolina e no diesel 
para cobrir prejuízos do passado, isso influenciou as outras [empresas] a importarem. 
Ou seja, o diesel e a gasolina na refinaria da Petrobras estavam mais caros do que lá 

fora. Aí as distribuidoras concorrentes aumentaram as importações", diz. 
No ano passado, a Petrobras respondeu por apenas 4,3% das importações de diesel e 

21,4% da gasolina. O restante foi trazido de fora por distribuidoras que competem 
com a petroleira no mercado de distribuição. 
 

A política de reajustes mensais de preços vigorou até julho de 2017, quando a 
Petrobras adotou reajustes mais frequentes, até diários, mantendo como referência a 

cotação do barril de petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Hoje, a 
companhia avalia que os preços da gasolina e do diesel praticados no Brasil estão de 
acordo com o exterior. 

 
"A importação de combustível cria um mercado competitivo e tem que ser considerada 

uma coisa boa, no sentido de reduzir o monopólio da Petrobras. O importador vai 
buscar lá fora um produto com preço inferior ao que a Petrobras está praticando aqui", 
acrescenta o professor Ernani Torres, do Instituto de Economia da UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro). 
 

Torres considera que o único fator que garante importações são preços equiparados 
ao exterior. "A partir do momento em que se pratica um preço politicamente 
administrado [como era até outubro de 2016], você afasta importadores", acrescenta. 

 

https://noticias.r7.com/economia/petrobras-afirma-que-pode-alterar-preco-da-gasolina-mais-de-uma-vez-por-mes-11112016
https://noticias.r7.com/economia/petrobras-afirma-que-pode-alterar-preco-da-gasolina-mais-de-uma-vez-por-mes-11112016
https://noticias.r7.com/economia/petrobras-podera-reajustar-precos-de-gasolina-e-diesel-diariamente-30062017
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Refino e distribuição 

O Brasil precisa comprar gasolina e diesel no exterior porque não é autossuficiente no 
refino de petróleo, ressalta a pesquisadora da FGV (Fundação Getulio Vargas) Energia 
Fernanda Delgado. 

 
"Hoje, 98% do refino é monopólio da Petrobras. Nos últimos anos, ela decidiu investir 

na exploração do pré-sal e houve pouco investimento nas refinarias. Muitos projetos 
não acompanharam a demanda por combustíveis. [...] Seria bom que a gente pudesse 
refinar aqui porque não tem que pagar preço de frete internacional", explica. 

 
Fernanda ainda avalia como "saudável" uma eventual perda de mercado da Petrobras 

para outras distribuidoras. "No Brasil, a distribuição de combustíveis é livre, o refino 
não, mas deveria ser. É isso [livre mercado] que cria competitividade, gera guerra de 
preços e é o consumidor que ganha. O [combustível] importado chega porque o 

nacional não consegue suprir", observa. 
 

Publicidade 
Fechar anúncio 
A ANP estimava, em 2016, que o Brasil precisaria de mais duas refinarias para evitar 

riscos de desabastecimentos até 2026. Uma das travas é o atraso das obras do 
Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), paralisadas em 2015, cujo 

superfaturamento estimado pelo Tribunal de Contas da União ultrapassa R$ 544 
milhões. Ainda não há previsão de quando serão retomadas as obras da área de refino. 
O Brasil importou uma média de 526,6 mil barris de gasolina e diesel por dia em 2017. 

A projeção da ANP é de que esse número deva dobrar em 2030. 
 

 
 
Existem hoje no 152 distribuidoras de combustíveis e cerca de 170 empresas 
autorizadas a importar gasolina e diesel no país. Entretanto, 65% do mercado se divide 

entre BR Distribuidora (Petrobras), Raízen (Shell) e Ipiranga, sendo que essas duas 
últimas compram das refinarias da Petrobras e no exterior. A própria Petrobras 

também importa combustíveis. 
 
As distribuidoras regionais costumam atender a pequenas redes de postos e também 

aqueles de bandeira branca (sem marca vinculada). A flexibilidade em escolher o 
fornecedor, inclusive no exterior, permite com que essas empresas tenham condições 

de oferecer um combustível até mais competitivo do que as grandes concorrentes. 



A gasolina importada consumida no Brasil em 2017 veio principalmente dos Estados 
Unidos (40%) e Holanda (40%), além do Reino Unido, Bélgica e Rússia. 80% do diesel 
importado vem dos Estados Unidos. Vale ressaltar que o país tem 139 refinarias, 

enquanto o Brasil possui 17, sendo 14 da Petrobras. 
 

Preços subiram no mundo todo 
Combustível importado não significa combustível mais caro, diz o diretor do CBIE. A 

valorização de 70% do preço do barril de petróleo (de junho de 2017 a maio de 2018) 
refletiu em todos os mercados.  
 

Nos Estados Unidos, o preço médio do galão de gasolina (3,78 litros) vendido nos 
postos saltou de US$ 2,52 no começo de junho de 2017 (o equivalente a R$ 2,46/litro 

na cotação atual) para US$ 3,01 (cerca de R$ 2,94/litro) na semana passada: alta de 
quase 20%, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA. 
É o valor mais elevado em três anos e meio. 

 
Até mesmo na Europa — onde alguns países têm mecanismos para amortecer 

movimentos de alta do barril do petróleo — o litro da gasolina subiu de 1,34 euro 
(aproximadamente R$ 6,19 na cotação atual), em média, para 1,47 euro (R$ 6,79). 
 

A última vez que o valor da gasolina havia ficado acima de 1,40 euro (R$ 6,47) havia 
sido em agosto de 2015, conforme dados da Comissão Europeia. Na Espanha e na 

Itália, por exemplo, o preço médio do litro de gasolina na semana passada foi o mais 
alto desde outubro de 2014. 
 

O preço médio do litro de gasolina vendido nos postos brasileiros foi de R$ 3,60 
(maio/2017) para R$ 4,28 (maio/2018): alta semelhante à norte-americana: 18,8%. 

 
Aumento da exportação de petróleo 
A Petrobras aumentou em 82% as exportações de petróleo bruto no primeiro trimestre 

deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 18,2 
milhões de barris. 

 
Executivos da Petrobras alegam que as refinarias trabalham com "um ponto ótimo de 
processamento" de petróleo para a produção de diesel e da gasolina. A partir de 

determinado limite, são produzidos derivados com menor valor agregado, como o óleo 
combustível (usado na indústria). 
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A companhia calcula que quando quando começam a ser produzidos derivados que 
valem menos do que o petróleo usado como matéria-prima e cujo mercado é restrito, 



vale mais a pena vender petróleo cru no mercado internacional e abrir espaço para a 
importação do combustível pronto. 
 

Na prática, dizem, uma certa ociosidade da refinaria não necessariamente significa 
que ela seria mais produtiva se utilizada plenamente. O professor Ernani Torres, da 

UFRJ, concorda. 
 

"Eu não vejo isso [exportar petróleo] como um grande problema. Ela [Petrobras] não 
tem que perder dinheiro para maximizar o uso da refinaria. É importante ter refinarias 
que garantam a maior parte do abastecimento com segurança e isso existe hoje", diz. 

 

Preço do diesel cai R$ 0,34 após acordo entre governo e caminhoneiros 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-06-2018)  
 
O preço médio do litro do óleo diesel nas bombas caiu R$ 0,34 (o que corresponde a 

9%) após a greve dos caminheiros, segundo balanço divulgado neste sábado, 9, pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

 
Na semana de 3 a 9 de junho, após a greve, o preço médio desse combustível foi de 
R$ 3,482, enquanto na semana anterior, de 27 de maio a 2 de junho, quando ainda 

não havia acordo entre o governo federal e os caminhoneiros, o diesel custava R$ 
3,828. Ao firmar acordo com os caminhoneiros, o governo federal previu redução de 

R$ 0,46 no preço do litro.  
 
Para obter o preço médio, a ANP pesquisou 2.855 postos em todo o Brasil. O menor 

valor foi registrado na Região Sul (R$ 3,312), enquanto o maior foi constatado na 
Região Centro-Oeste (R$ 3,695).  

 
Nas distribuidoras, o preço médio do litro de óleo diesel caiu 8,5% na comparação 
entre as duas semanas, passado de R$ 3,446 para R$ 3,154.  

 
Outros combustíveis  

No mesmo período, o preço médio do litro de gasolina caiu 0,24%, passando de R$ 
4,614 para R$ 4,603. Já o etanol aumentou 0,98%, de R$ 2,953 para R$ 2,982. 
 

Para ex-ministro, intervenções como tabela do frete vão gerar reflexos na 

economia 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, ex-ministro da Justiça, afirma que será difícil 

a ANP estabelecer periodicidade de reajustes  
 

 
Paulo Tarso de Ramos Ribeiro, ex-ministro da Justiça no governo FHC, que ficou 

conhecido um defensor da livre concorrência - Patricia Stavis/Folhapress  
 

Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, ex-ministro da Justiça no governo FHC, diz que as 
medidas adotadas pelo presidente Michel Temer para acabar com a paralisação dos 
caminhoneiros estão "ressuscitando" o CIP (Conselho Interministerial de Preço) e a 

Sunab (Superintendência Nacional de Abastecimento), órgãos que ficaram famosos 
por tentar controlar os preços na época da hiperinflação. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/preco-do-diesel-cai-r-034-apos-acordo-entre-governo-e-caminhoneiros/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/para-ex-ministro-intervencoes-como-tabela-do-frete-vao-gerar-reflexos-na-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/para-ex-ministro-intervencoes-como-tabela-do-frete-vao-gerar-reflexos-na-economia.shtml


"Querem resolver o problema com outras intervenções, como tabelamento de 
preços, que vão gerar mais problemas, com reflexos em toda a economia. É um 
retrocesso institucional no país", disse Ribeiro, que também ocupou o cargo de 

secretário de direito econômico. 
 

O advogado especializado em concorrência no escritório Fontes Tarso Ribeiro 
Advogados classificou como "muito difícil" a missão da ANP (Agência Nacional de 

Petróleo) de estabelecer periodicidade para reajustes da gasolina sem intervir na 
formação de preços pela Petrobras. Segundo ele, o regulador tem um "delay" em 
relação à empresa para reagir às variações das cotações internacionais. 

 
Ribeiro reconhece que o setor de combustíveis precisa de regulação por causa do 

monopólio da estatal no refino, mas diz que as regras têm que estimular a competição, 
e não intervir nos preços. 
 

* 
Quais foram os principais erros cometidos na gestão da crise dos 

caminhoneiros? 
Era uma situação muito delicada. Não quero me arvorar a resolver a crise, mas o 
governo não pode ficar refém de uma categoria em detrimento da sociedade, porque 

isso tem efeitos nefastos. É preciso frisar que essa crise é consequência de erros das 
gestões anteriores, como a enorme oferta de crédito subsidiado pelo BNDES para a 

aquisição de caminhões. 
 
Quando veio a restrição de demanda por causa da recessão, o preço do frete caiu e 

estrangulou o caminhoneiro. Portanto, foi uma intervenção do Estado que desarranjou 
esse mercado. 

 
Agora querem resolver com outras intervenções, como tabelamento de preços, que 
vão gerar mais problemas, com reflexos em toda a economia. É um retrocesso 

institucional no país. 
 

Por que o governo Temer reagiu à greve com medidas intervencionistas? 
O Brasil não tem uma tradição capitalista de concorrência. O nosso capitalismo é de 
compadrio. Até pouco tempo, tínhamos o CIP e a Sunab, que, de alguma maneira, 

parecem estar sendo ressuscitados. 
 

Foi só a partir de 1994 que a legislação deu ao Cade [Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica] a feição de um órgão de defesa da concorrência. Logo, a ideia de 
que a concorrência é um meio eficaz para obter menores preços e maior bem-estar 

para o consumidor é estranha na tradição econômica brasileira. 
 

Nos anos 80, o CIP determinava preços fixos para vários produtos num 
contexto de hiperinflação. Por que o senhor tem a sensação que está sendo 

ressuscitado? 
Estamos diante de um tabelamento dos preços do frete rodoviário. No CIP, as 
empresas submetiam a planilha de custos e o governo fixava os preços. É basicamente 

a mesma coisa. 
 

É apenas um setor, mas estamos falando de um ponto nevrálgico. Temos uma matriz 
logística que é basicamente rodoviária num país continental, o que dá aos 
caminhoneiros uma posição singular no Brasil. Eles atingem desde a indústria 

automotiva até os criadores de frango. 
 

A tabela do frete, portanto, interfere na economia de forma generalizada. Felizmente 
o governo parece estar voltando atrás. Na sexta-feira, o ministro Eduardo Guardia 
[Fazenda] disse que a tabela do frete rodoviário talvez não tenha sido a melhor 

solução. Na verdade, foi a pior solução. 
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Se a medida provisória que estabeleceu a tabela do frete não for revogada, 
várias entidades prometem entrar com mandados de segurança e a CNI 
estuda uma ação de inconstitucionalidade. Quais são as chances de vitória? 

É claro que há base jurídica. Temos no Brasil uma economia de mercado. Existe a 
possibilidade de uma avalanche de questionamentos judiciais. De novo, estaremos 

levando para o Judiciário a definição de políticas públicas, o que é muito ruim. 
O pior impacto, porém, é do ponto de vista institucional. Como vai ficar o Cade agora? 

O Cade tem condenado os tabelamentos como conduta colusiva (acordo entre as 
partes para prejudicar alguém). 
 

Com essas medidas, o governo vai de encontro ao papel institucional do Cade, cujos 
conselheiros têm mandato e defendem uma política de Estado e não apenas de 

governo, que é a economia de mercado. 
 
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, 

ameaçou usar poder de polícia [fiscalização] para garantir que o desconto de 
R$ 0,46 no litro do diesel nas refinarias chegue até os postos, conforme 

prometido aos caminhoneiros. Ele pode fazer isso? 
Juridicamente, não. Parece um pouco o Plano Cruzado e a história de pegar o boi no 
pasto. É um equívoco. No Brasil, os preços são livres. 

 
O fato de o insumo estar mais barato não significa necessariamente que você seja 

obrigado a reduzir o preço. Onde deu certo essa experiência de conferir os preços? 
Você vai checar o preço num posto no interior do país? É completamente sem sentido. 
 

A ANP abriu uma consulta pública para determinar a periodicidade dos 
reajustes da gasolina, mas disse que não vai interferir na política de preços 

da Petrobras. É possível? 
É muito difícil. Ao subordinar ao regulador o momento de fixação do reajuste, o 
governo interfere de maneira artificial no mercado. O regulador tem um "delay" natural 

para perceber as variações em relação ao agente econômico [a empresa]. E nesse 
mercado de preços internacionais as mudanças são muito rápidas. 

 
O intervalo entre a variação externa e a percepção do regulador pode ser danoso não 
só para a Petrobras, mas também para quem sofre os efeitos dos preços. Se o preço 

interno for maior que o externo, o consumidor sai prejudicado. 
 

A ANP argumenta que é preciso intervir no mercado, porque a Petrobras é, 
na prática, monopolista no refino de petróleo. Faz sentido? 
Sim. A Petrobras detém mais de 90% do refino e os novos players ainda são 

insuficientes para deter o seu poder de mercado. Por isso, o regulador deve atuar. 
 

Mas qual é a melhor regulação? Não é aquela que intervém nos preços, mas a que 
introduz regras de concorrência que permitem ao mercado ser competitivo, elevando 

a oferta e reduzindo os preços ao consumidor. Existem medidas que permitiriam ao 
governo obter o efeito desejado de eficiência produtiva sem intervir. 
 

Quais medidas? 
O próprio Cade fez várias propostas interessantes. A mais importante delas é permitir 

que as distribuidoras importem combustíveis diretamente. Isso é vital num mercado 
como o de refino, que tem uma enorme barreira à entrada, que é o custo de construção 
de uma refinaria. 

 
Outra proposta interessante é que as usinas de álcool vendam diretamente aos postos, 

em vez de de passar pela distribuidora, o que acrescenta custos de frete. Haveria 
problemas de qualidade? Possivelmente, mas existem mecanismos de controle que 
não tolhem a concorrência. 

 



O Cade também sugere a intensificação do uso de marcas nos postos de gasolina. Hoje 
um mesmo empresário tem várias bandeiras e o consumidor não sabe direito quais 
postos concorrem entre si. As marcas precisam aparecer mais claramente para 

estimular a concorrência. 
 

Uma das propostas do Cade é permitir a instalação de postos com 
autosserviço para reduzir os custos. Mas isso significa demitir milhares de 

pessoas. Vale a pena? 
A possibilidade de postos com autosserviço traz de volta a discussão de que vai 
beneficiar uma categoria --os motoristas-- para prejudicar outra, a dos frentistas. Mas 

isso não é realidade. Seria só mais uma alternativa, que existe no mundo inteiro, que 
é o consumidor abastecer sozinho. Quem quiser ser atendido, irá num posto com 

frentista. 
 
Alguns especialistas atribuem o alto preço dos combustíveis aos impostos. 

Qual é a sua opinião? 
Independente do tamanho dos impostos cobrados pelos governos, um ponto muito 

importante a ser discutido é a substituição tributária. Nos combustíveis, o ICMS é 
cobrado das distribuidoras, que repassam o custo para os postos para evitar 
sonegação. 

 
Fui secretário de Fazenda do Pará e sei o quanto a substituição tributária é importante, 

mas o fato é que, para fazer a cobrança, é preciso estimar o preço que será cobrado 
no posto, criando uma espécie de piso para o mercado. 
 

Quando o governo pede à ANTT que estabeleça uma tabela de preços mínimos 
de frete ou à ANP que determine a periodicidade do reajuste da gasolina, é 

uma interferência indevida no papel das agências? 
O governo pode até pedir, mas a agência não é subordinada a ele. Na teoria, teriam 
absoluta liberdade para dizer ao governo quando concordam ou não como uma 

interferência. Parece que as agências estão fazendo o que foi solicitado porque  
RAIO X 

Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, 58 - Doutor em direito pela Universidade de São 
Paulo, foi secretário de Fazenda do Pará de maio de 1997 a agosto de 1999. Depois 
foi secretário de direito econômico do Ministério da Justiça no governo Fernando 

Henrique Cardoso, por três anos, de onde saiu para assumir a chefia do ministério de 
julho de 2002 a janeiro de 2003. 

 
A cronologia da crise 
21.mai Caminhoneiros iniciam paralisação 

23.mai Petrobras anuncia redução do preço do diesel em 10% por 15 dias 
24.mai Governo faz primeira tentativa de acordo com caminhoneiros, que não surte 

efeito 
27.mai Para encerrar paralisação, governo oferece subsídios ao diesel por 60 dias, 

com ressarcimento à Petrobras, e mudanças na tabela do frete 
30.mai Governo publica nova tabela do frete 
1º.jun Pedro Parente deixa a Petrobras, dizendo não querer ser empecilho para 

mudanças 
4.jun Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, diz que governo pode rever reajustes 

diários nos combustíveis, mas sem mexer na política de preços da Petrobras 
5 e 6.jun Representantes de indústria, siderurgia, química, agropecuária, alimentos, 
entre outros, reclamam de ter de arcar com os custos das medidas anunciadas pelo 

governo e acionam Justiça 
7.jun Governo publica nova tabela de frete; caminhoneiros ficam insatisfeitos e, 

quatro horas depois, governo revogaanova tabela 
8.jun Pressionado pela indústria e por caminhoneiros, governo admite rever 
tabelamento do frete. 

  



Caminhoneiros e ANTT têm nova reunião sobre preço do frete na segunda-

feira às 9h 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-06-2018) 

 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e representantes dos 

caminhoneiros marcaram para as 9h da segunda-feira (11) uma nova reunião, de 
caráter técnico, para discutir o tabelamento do preço mínimo para o frete rodoviário.  

 
O assunto criou um grande impasse no governo, que, sob pressão, já editou duas 
versões da tabela dos preços. A segunda foi revogada horas depois de ter sido 

divulgada, na noite de quinta-feira (7).  
 

A primeira atendeu os caminhoneiros, mas revoltou o agronegócio e a indústria, que 
falam em aumentos de até 150% nos preços e ameaçam travar a comercialização e 
até ir à Justiça para barrar o tabelamento. A segunda procurou aliviar o custo aos 

produtores, mas contrariou os caminhoneiros, por ter levado a um corte médio de 
20% nos preços.  

 
Mesmo irritados com a revisão, os caminhoneiros se propuseram a buscar uma 
composição de preços que seja boa para eles e para os usuários de seus serviços. 

Representantes da categoria estão reunidos neste Sábado (9) para fazer as contas e 
levar uma proposta à ANTT na segunda.  

 
O encontro é fechado e as entidades não divulgam nem o local da reunião. Eles dizem 
que querem evitar ruídos que possam prejudicar as negociações.  

 
A ANTT já avisou que uma eventual terceira versão da tabela, que pode ficar pronta 

no início da próxima semana, será submetida a uma audiência pública que durará de 
30 a 45 dias. Na mesa, há inclusive a proposta de se estipular preços diferenciados 
para os períodos de safra e de entressafra.  

 
Enquanto continua o impasse, segue em vigor a primeira versão da tabela, editada no 

último dia 30 de maio, nos termos da Medida Provisória 832/2018, que instituiu a 
Política de Preços Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas, uma das principais 
reivindicações dos caminhoneiros dentro do acordo firmado com o governo para pôr 

fim à paralisação da categoria, que durou 11 dias, no fim de maio. 
 

Solução para crise dos caminhoneiros começa pelo aumento do emprego 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 09-06-2018) 
 

Sem trabalho, muitos sacaram FGTS para comprar veículo e 'puxar frete', o 
que aumentou oferta  

 
A crise que vivemos depois da greve dos caminhoneiros pode ser resumida pelo 

famoso ditado: “Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro” 
 
Em vez de cortar na própria carne, o governo corta a carne de outros setores para 

manter a arrecadação. E, ao tabelar o frete, eleva brutalmente o preço da farinha para 
centenas de cadeias produtivas, gerando aumento generalizado de preços. 

 
Ocorre que, com o aumento do desemprego, muito desempregado acabou levantando 
o FGTS para comprar um caminhão e “puxar frete”. Com isso, houve grande aumento 

na oferta de transporte rodoviário, principalmente a partir de um número expressivo 
de transportadores autônomos, que acabam se sujeitando a preços aviltantes de fretes 

que remuneram unicamente seus custos diretos (combustíveis, por exemplo). O que 
fazer, então? 
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Primeiro, controlar artificialmente o preço do diesel e da gasolina definitivamente não 
é solução. Precisamos sim de uma política transparente de formação de preço de 
combustíveis que mantenha a correlação com o mercado mundial, mas evite variações 

extremas.  
 

Tributos sobre combustíveis —como a Cide ou o PIS-Cofins— poderiam exercer esse 
papel, desonerando quando o petróleo sobe demais e onerando quando ele cai. Isso 

atenuaria variações abruptas como vemos hoje. Ademais esses mesmos impostos 
deveriam tratar diferencialmente combustíveis fósseis e renováveis, em favor destes, 
beneficiando a redução de emissões e a qualidade do ar nas grandes cidades. 

 
Segundo, tabelar o preço dos fretes não é solução para alavancar os transportadores, 

pois piora a situação do resto da economia, e a renda deles por tabela, destruindo o 
pouco de pirão que ainda resta. 
 

O frete é o preço cobrado para a movimentação de um determinado bem, mas ele 
envolve diversas variáveis. É fato que temos o costume de estimar o valor de frete de 

acordo com a distância percorrida.  
 
Entretanto, há muitos outros fatores que também impactam o valor, como o tipo e a 

quantidade de carga transportada, a sazonalidade da demanda por transporte, as 
peculiaridades regionais (na origem e/ou destino do frete), a possibilidade de carga 

de retorno, os custos operacionais (de acordo com o tipo de veículo utilizado), a 
concorrência ou complementaridade com outras modalidades de transporte, o estado 
de conservação das vias, a existência de pedágios e balanças, o prazo de entrega, a 

forma de contratação. 
 

É muito difícil, se não impossível, cruzar todas essas variáveis numa tabela de valor 
mínimo de fretes. 
 

Terceiro, nos últimos 50 anos não tivemos uma agenda de Estado para infraestrutura 
de transportes e logística. O Brasil depende demais do transporte rodoviário, movido 

por combustível fóssil. Não temos um “Plano B”, alternativas abrangentes disponíveis 
para um país continental (ferrovias, hidrovias, dutovias) que possam complementar 
ou substituir a estrutura rodoviária. 

 
No curto prazo, a única solução possível —que envolve esforços simultâneos dos 

setores público e privado— é a criação de novos postos de trabalho, diminuindo a 
oferta ociosa dos autônomos, que têm se sujeitado a baixos valores de frete. 
  

No longo prazo, temos de nos comprometer com uma agenda de Estado para a 
logística, estabelecendo metas espaciais e temporais factíveis para a construção de 

ferrovias e dutovias, viabilizando o transporte fluvial e por cabotagem, além de 
privilegiar a melhoria da qualidade das estradas. 

 
Não existe milagre. São essas as únicas soluções possíveis para não faltar pirão. 
 

Esta coluna foi escrita em coautoria com José Caixeta, professor titular de logística agroindustrial e ex-diretor da Esalq-USP 

 

Marcos Sawaya Jank - É especialista em questões globais do agronegócio. Trabalha 
com abertura de mercados na Ásia, com base em Cingapura.  
 

Frete mínimo cria impasse para o governo 

11/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-06-2018) 

 
O tabelamento do preço mínimo para o frete rodoviário – decisivo para acabar com a 
paralisação de 11 dias dos caminhoneiros que provocou uma crise de abastecimento 
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no País – virou uma armadilha para o governo. Sob pressão, já foram editadas duas 
versões da tabela e uma terceira está em discussão.  
 

A primeira atendeu aos caminhoneiros, mas revoltou o agronegócio, que fala em 
aumentos de até 150% nos preços e ameaça travar a comercialização. A segunda 

procurou aliviar o custo aos produtores, mas contrariou os caminhoneiros. O governo 
se comprometeu em revogá-la. E uma terceira opção estava em discussão nesta sexta-

feira, 8.  
 
Mesmo irritados com a revisão, que levou a um corte médio de 20% nos preços, os 

caminhoneiros se propuseram a buscar uma composição de preços que seja boa para 
eles e para os usuários de seus serviços. Havia disposição de seguir com as reuniões 

no fim de semana para chegar a uma tabela de consenso. Mesmo assim, a ameaça de 
uma nova greve permanece no ar.  
 

O governo não quer contrariar o setor produtivo. Por outro lado, teme que, ao acabar 
com o tabelamento, haja uma nova greve. Assim, pende de um lado para outro e adia 

um desfecho. A terceira versão da tabela, que deverá ficar pronta no início da próxima 
semana, será submetida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a 
uma audiência pública que durará de 30 a 45 dias.  

 
Está na mesa, inclusive, estipular na tabela preços diferenciados para os períodos de 

safra e entressafra. Enquanto continua o impasse, vale a primeira versão da tabela.  
 
Novela  

“Isso virou uma novela”, disse o caminhoneiro autônomo Wallace Landim, o “Chorão”, 
ao chegar nesta sexta para a reunião na ANTT que reformularia a tabela. Ele afirmou 

que a segunda versão dela fixou em R$ 40 um frete que custava R$ 60 no mercado 
livre. “A tabela não nos servia, tanto que foi revogada”, comentou o presidente do 
Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí (RS), Carlos Alberto Litti 

Dahmer.  
 

“Chorão” disse que pode haver uma nova greve, “com certeza”, caso as negociações 
não sejam bem-sucedidas. Por enquanto, a categoria deu um voto de confiança 
“forçado” ao governo.  

 
Enquanto os caminhoneiros trabalhavam numa revisão da tabela, a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) anunciou que questionará a constitucionalidade do 
tabelamento do frete no Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota, o presidente da 
entidade, Robson de Andrade, informou que “o tabelamento é insustentável, porque 

provoca prejuízos extremamente danosos para a economia, especialmente para o 
setor produtivo, e para a população”.  

 
“A tabela talvez não seja a melhor opção”, afirmou nesta sexta o ministro da Fazenda, 

Eduardo Guardia, em entrevista à Rádio Bandeirantes. “Foi uma solução tomada num 
momento de crise, uma negociação difícil e complexa”, admitiu.  
 

Na verdade, toda a área técnica do governo é contra o tabelamento. A única razão 
pela qual o presidente Michel Temer, professor de Direito Constitucional, assinou uma 

Medida Provisória (MP) de constitucionalidade duvidosa foi o caos em que o País havia 
mergulhado por causa da paralisação.  
 

Agora, mesmo sendo contra, o governo luta para manter o tabelamento vivo, por 
receio de uma nova greve. Vai, inclusive, atuar na Justiça para tentar preservá-lo. 

Para tanto, pode usar uma “brecha” da Constituição que permite o tabelamento em 
situações de abuso de poder.  
 

No caso, o abuso seria das empresas, que se recusam a embarcar suas cargas com os 
preços fixados pelo governo. Ainda nesta sexta, o Tribunal Regional Federal da 5.ª 



Região derrubou liminar que suspendia os efeitos da tabela concedida, na quinta-feira, 
por um magistrado da Justiça do Rio Grande do Norte.  
 

Sem plano  
Não há plano sobre o que fazer caso a MP do tabelamento não seja aprovada no 

Congresso a tempo e perca a validade. As discussões do governo com as lideranças 
dos dois lados da disputa vão no sentido de se buscar, na trégua dada pelo período de 

vigência da MP, um entendimento que permita elevar a renda dos caminhoneiros, 
principalmente os autônomos. Na contramão desse esforço, está em curso uma 
articulação entre empresas e caminhoneiros para pressionar o governo. Voltarão à 

pauta reivindicações como o corte de impostos sobre os combustíveis, em especial o 
ICMS. 

 

Crise na borracha leva a demissões e corte de árvores no interior de SP 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 10-06-2018) 

 
Excesso de produção mundial derruba preço do látex e incentiva substituição 

da cultura  
Os anos de crise no setor de borracha natural mudaram a paisagem na fazenda do 
produtor rural Marcelo Pereira, em Barretos. Onde antes havia funcionários espalhados 

por toda a propriedade atualmente há somente metade deles em ação. 
 

A queda do preço do látex no mercado tem feito produtores de São Paulo, principal 
estado produtor, demitir funcionários e até eliminar árvores em produção. 
 

Já são quatro anos de preços baixos, especialmente devido ao excesso de produção 
em países asiáticos que dominam o mercado mundial, como Indonésia, Tailândia e 

Malásia, segundo a Apabor (Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de 
Borracha). 
 

“O cenário está péssimo, e a mão de obra tem migrado para a construção civil ou 
outras culturas. Estou operando com só 50% dos sangradores [trabalhadores que 

fazem a coleta nas árvores]”, disse Pereira, que tem 27 mil árvores. 
 
Outros produtores já tomaram medidas mais radicais, como a extração de árvores 

para substituir a cultura. Uma propriedade em Pitangueiras eliminou 19 mil 
seringueiras. Outra, em Colômbia, próxima à divisa com Minas, extraiu 80 mil árvores. 

Cana e soja são algumas das culturas adotadas por quem tem deixado o setor. 
 
Segundo ele, a produção da fazenda Park Seringais de Iracema, que em março do ano 

passado era vendida por R$ 3,20 o quilo, hoje é cotada a R$ 2,20. Para ele, o mínimo 
teria de ser R$ 4,20. Quando a família entrou na atividade, em 1980, o quilo era 

comercializado por US$ 2,50 (o equivalente hoje a R$ 9,50). 
 

“Ela não ficou com preço mais baixo só aqui, mas no mundo inteiro. O que piora nossa 
situação é o custo de produção, maior porque os outros países produzem como 
subsistência; 90% da borracha do mundo é produzida em regime familiar”, disse Diogo 

Esperante, diretor-executivo da Apabor. 
 

O preço baixo preocupa ainda mais porque a Malásia passa por um momento de 
entressafra e nem isso foi suficiente para os preços reagirem. 
 

Apesar dos problemas, a previsão é que a safra brasileira atinja 190 mil toneladas de 
borracha, ante as 183 mil toneladas do ano passado, das quais 58% estão em São 

Paulo. 
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O Brasil, que está entre os dez maiores consumidores, produz só 40% do que consome 
—entre 400 mil e 420 mil toneladas por ano, num mercado que tem como principais 
compradores China e Índia. 

 
A safra do látex começa em outubro e vai até julho/agosto, quando ocorre a queda 

das folhas. Após um mês de descanso, a produção é novamente retomada. O auge é 
o período de abril a julho, tradicionalmente mais frio e sem chuva. 

 
Embora tenha havido erradicação de árvores no país, a safra vai crescer porque estão 
começando a produzir látex seringueiras plantadas no mais recente boom do setor, 

entre 2010 e 2012. As árvores demoram em média sete anos para iniciar a produção, 
têm vida útil de 30 a 35 anos e, por ano, produzem de 7 a 10 quilos de látex. 

 
“O pessoal que está saindo impacta pouco, pois há muita área nova entrando. Mas, 
para um país que quer aumentar sua participação no consumo nacional, não 

poderíamos perder nada”, disse Esperante. Já o plantio de novas áreas caiu muito, o 
que se refletirá na produção na próxima década. 

 
Também produtor rural, o engenheiro-agrônomo Paulo Fernando de Brito disse que o 
cenário poderia ser outro se houvesse barreiras tarifárias mais fortes para os 

importados. 
 

“O Imposto de Importação chegou a ser de 14% em um ano, mas voltou a 4%. Com 
isso, a borracha do Sudeste Asiático entra no país num preço que atrapalha muito o 
mercado”, disse ele, que também chefia o EDA (Escritório de Defesa Agropecuária) de 

Barretos, órgão da Secretaria da Agricultura paulista. 
 

Brito afirmou que consegue receber R$ 2,35 por quilo do látex extraído de suas 7.000 
seringueiras plantadas em Pirajuba (MG), mais que o valor pago em São Paulo. 
 

“Mas é muito baixo o valor, o que explica a saída de muitos produtores da atividade 
ou a venda de seus seringais.” 

 
58% 
da safra de látex do país vem do estado de São Paulo 

190 mil 
toneladas de borracha é a previsão para a safra brasileira 

400 mil a 420 mil  
toneladas ao ano é o consumo do país 
35 anos 

é o tempo máximo de vida útil de uma seringueira 
7 a 10 kg 

de látex uma seringueira produz anualmente 
 

País aposta em rastreio de produção para ganhar mercado 
Para tentar reverter o cenário dos últimos anos, o setor prega um reposicionamento 
estratégico e a propagação das vantagens de consumir o látex produzido no Brasil. 

 
“O custo é maior porque temos melhores níveis de responsabilidade social e de 

sustentabilidade ambiental. Devemos usar isso para valorizar e nos reposicionar. As 
maiores indústrias pneumáticas, os principais consumidores, têm fábrica aqui e podem 
aumentar no exterior seus escores de sustentabilidade usando mais borracha de 

procedência”, disse Esperante, da Apabor. 
 

Segundo ele, os custos de produção do país incluem condições trabalhistas e 
ambientais que não existem nas mesmas proporções no Sudeste Asiático e a 
rastreabilidade. 

 



“Garantimos que ela não está manchada pelo desmatamento ou exploração do 
trabalho”, disse. Esperante afirmou ainda que, enquanto o ganho médio dos 
empregados do setor varia de US$ 500 a US$ 600 no Brasil, no Sudeste Asiático os 

salários são de US$ 100. 
 

Embora em baixa hoje, no último bimestre produtores foram beneficiados pelo câmbio, 
na avaliação do diretor. Os custos de produção são pouco sensíveis à moeda 

americana, diferentemente de outras culturas. 
 

Novo elétrico Jaguar I-Pace é mais silencioso que ventilador 

11/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 09-06-2018) 
 

Você sente saudade de enviar um telegrama? Trocaria a agilidade das ferramentas de 
comunicação do seu smartphone pelo envio de um texto urgente via Correios?  
 

A resposta óbvia para essas perguntas é não -a mesma que será dada no futuro 
quando alguém perguntar se o motorista de um carro elétrico gostaria de voltar a 

dirigir um modelo a gasolina.  
 
Essa certeza veio ao testar o Jaguar I-Pace, um utilitário de luxo movido apenas por 

eletricidade. É um dos primeiros carros do tipo que conseguem rodar cerca de 400 
quilômetros sem precisar de recarga -mais que o dobro do esperado para automóveis 

sem motor a combustão, que, até então, mal chegavam a 150 km.  
 
O concorrente mais próximo em tecnologia é o Tesla Model X 75D, que também roda 

cerca de 400 quilômetros com uma carga completa.  
 

O carro foi apresentado ao público em março, no Salão de Genebra. É um modelo 
luxuoso de porte médio.  
 

Fabricado em Graz, na Áustria, o Jaguar tem bateria de lítio com 432 células 
acomodadas no assoalho. É como se fossem 400 baterias de celular reunidas para 

armazenar e fornecer energia.  
 
A potência chega a 394 cv, equivalente à de um esportivo turbinado. E o I-Pace 

trabalha em silêncio. Um ventilador doméstico é mais barulhento que o utilitário.  
 

Há dois motores elétricos, um em cada eixo. A tração nas quatro rodas é controlada 
pelo cérebro eletrônico da Jaguar, que cuida da estabilidade e da distribuição de força.  
 

Apesar de ter boa autonomia, a recarga completa em uma tomada comum leva cerca 
de 12 horas. O problema é contornado por carregadores de 100 kW, que permitem 

recuperar 80% da energia em até 40 minutos, segundo a Jaguar.  
 

Essa é a alternativa: postos com tomadas de recarga rápida permitirão que motoristas 
façam viagens longas.  
 

O teste começa na garagem do Hotel Conrad Algarve, em Portugal. O marcador de 
energia indica que é possível rodar 355 quilômetros até a próxima recarga. É 

basicamente a mesma autonomia de um utilitário de luxo com motor a gasolina e 
tanque de 60 litros.  
 

Matt Skelton, chefe de produto da Jaguar Land Rover, explica que, para saber que o 
carro está ligado, basta observar se a palavra "ready" aparece no quadro de 

instrumentos.  
 
Ele lembra que a força está disponível a partir do zero, diferentemente dos carros a 

combustão, quando o motor precisa atingir uma determinada rotação para que todo o 
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torque se manifeste. Segundo a Jaguar, o I-Pace vai de zero a 100 km/h em 4,8 
segundos.  
 

Na prática, o I-Pace parte como uma besta-fera, mas sem urrar. O único ruído é 
artificial (com regulagem de volume) e lembra o som agudo das espaçonaves de 

desenho animado dos anos 1960.  
 

Não é recomendável cravar o pé no acelerador para colocar o Jaguar em movimento. 
A força imediata mencionada por Skelton embrulha o estômago. É como ser lançado 
do topo de uma montanha-russa.  

 
Basta pisar um pouco mais fundo para ver a autonomia reduzir rapidamente, mas 

quilômetros extras são adicionados quando o motorista volta a privilegiar a 
regeneração de energia.  
 

Os freios também ajudam a recuperar as baterias: o sistema reduz a velocidade 
quando o motorista tira o pé do acelerador. Dá para dirigir usando apenas um pedal, 

uma experiência desagradável no início.  
 
É preciso rodar bastante para se acostumar ou então desligar esse sistema, sob pena 

de perder preciosos quilômetros.  
 

Não há troca de marcha, é basicamente para frente e para trás, com comandos 
acionados por meio de dois botões.  
 

Após 130 km de estrada, o motorista esquece de que está em um carro elétrico. O 
marcador de autonomia indica ser possível rodar mais 200 km, a depender do ímpeto 

do piloto.  
 
Ao se desligar um pouco da tecnologia que coloca o carro em movimento, o condutor 

lembra que está em um Jaguar. Acabamento esmerado e fartura de equipamentos são 
padrão da marca.  

 
O desenho da carroceria se amolda às necessidades de um carro elétrico. A base 
alongada -são 2,90 metros de distância entre-eixos- serve para acomodar o conjunto 

de baterias e os motores.  
 

O lado negativo disso está no banco traseiro: o assoalho elevado faz os joelhos dos 
ocupantes ficarem em posição elevada, um tanto desconfortável.  
 

O motorista pode checar a autonomia do carro por meio de um aplicativo para 
smartphones. Pontos de recarga são mapeados e indicados no GPS, tecnologia que 

não terá muito o que mostrar no Brasil, onde postos elétricos são escassos.  
 

O I-Pace deve chegar ao mercado nacional no terceiro trimestre deste ano. Custará 
por volta de R$ 400 mil.  
 

*  
200 km/h 

é a velocidade máxima 
que o Jaguar I-Pace consegue atingir  
R$ 400 mil 

é o valor aproximado do I-Pace no Brasil; modelo chegará ainda neste ano  
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Curso Preparação para o Pitch 

11/06/2018 – Fonte: FIEP 
 

Participe da capacitação empresarial Preparação para o Pitch, no dia 29/junho. 
 

Vagas limitadas. Inscrições até 22/06. 
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