
 

 

18 DE JUNHO DE 2018 

Segunda-feira 

 NÃO HÁ CONFIANÇA DE QUE 2019 SERÁ MELHOR, DIZ PRESIDENTE DA FIESP 

 PROFESSOR DO MIT DIZ QUE METADE DOS EMPREGOS ATUAIS ENFRENTARÁ 

MUDANÇAS 

 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 4.0 EXIGE DE ADMINISTRADORES UM NOVO REPERTÓRIO 

 BRASIL SAI PERDENDO COM GUERRA COMERCIAL DE TRUMP 

 MDIC REÚNE ESPECIALISTAS PARA DISCUTIR A ELETROMOBILIDADE NO BRASIL 

 FÓRUM SOBRE CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL REÚNE SETOR PRODUTIVO E 

GOVERNO PARA DISCUTIR AGENDA PRIORITÁRIA 

 INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS CAEM 30% DE JANEIRO A ABRIL 

 MERCADO VIVE INCERTEZA POLÍTICA GLOBAL, DIZ CREDIT SUISSE 

 BIS QUER REGRAS MAIS DURAS PARA OFERTA DE CRÉDITO POR FINTECHS E FUNDOS 

 CAI CONFIANÇA DE EMPREENDEDORES NA ECONOMIA 

 ARTIGO: PERDA INESPERADA ASSUSTA INVESTIDOR 

 GREVE DOS CAMINHONEIROS DEFLAGRA GUERRA DOS LOBBIES POR BENEFÍCIO 

FISCAL 

 ARTIGO: ENVIAR A CONTA DA GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA A INDÚSTRIA NÃO 

É SENSATO 

 AGU ENVIA AO STF DEFESA DA PRESIDÊNCIA SOBRE MP DO PREÇO MÍNIMO DE 

FRETE 

 COOPERATIVAS DO PR TÊM LIMINAR CONTRA TABELA DE FRETE 

 EDITORIAL: O TABELAMENTO DO FRETE 

 GREVE DOS CAMINHONEIROS AFETA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAÍS, DIZ 

ONS 

 MANIFESTAÇÃO DE SECRETARIA DA FAZENDA AO STF CRITICA TABELAMENTO DE 

FRETE 

 APÓS LAVA JATO, FI-FGTS MUDARÁ FORMA DE INVESTIR 

 PARANÁ PROPÕE PRAZO DE ISENÇÃO DE ICMS A PEQUENO GERADOR DE ENERGIA E 

FRUSTRA SETOR 
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 CONTA DE LUZ PODE SUBIR ATÉ 15% NO PARANÁ AINDA EM JUNHO 

 ESOCIAL: COMO FAZER PAGAMENTO RETROATIVO EM CASO DE SALÁRIO MÍNIMO 

REGIONAL 

 CRESCE NÚMERO DE EMPRESÁRIOS COM VÁRIAS FRANQUIAS 

 MARCOS JORGE RECEBE REPRESENTANTES DO SETOR DE FRANQUIAS BRASILEIRO 

 MICROFRANQUIAS GANHAM FORÇA E ABREM MERCADOS PARA GRANDES NEGÓCIOS 

 CONHEÇA PRÓS E CONTRAS ANTES DE ESCOLHER ENTRE FRANQUIAS LOCAIS OU 

GLOBAIS 

 EXPANSÃO INTERNACIONAL DE FRANQUIAS EXIGE PLANEJAMENTO E BONS 

PARCEIROS 

 EMPRESAS TERÃO QUE CONTAR COM A QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS MAIS 

VELHOS 

 RECESSÃO FOI POSITIVA PARA O MERCADO INTEIRO, AFIRMA CONSULTOR 

 SAQUE DE COTA DO PIS/PASEP COMEÇA NESTA 2ª; SAIBA O QUE FAZER 

 PROJEÇÃO DO FOCUS PARA PIB DE 2018 PASSA DE 1,94% PARA 1,76% 

 SELIC NO FIM DE 2018 PERMANECE EM 6,50% AO ANO, APONTA FOCUS 

 IPCA PARA 2018 PROJETADO PELO FOCUS SOBE DE 3,82% PARA 3,88% 

 MERCOSUL PROPÕE OFENSIVA PELO LIVRE COMÉRCIO 

 ROTA 2030 EXIGIRÁ QUE MONTADORAS INVISTAM EM P&D 

 CARRO ELÉTRICO DEVE TER IMPULSO COM IMPOSTO MENOR 

 PRESIDENTE DA AUDI É DETIDO POR SUSPEITA DE FRAUDE EM CASO DE EMISSÃO DE 

POLUENTES 

 FIAT CHRYSLERFAZ RECALL DE 90 MILJEEPS COMPASS E RENEGADE 

 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL | ANALISTA JR. SISCOSERV 

 SEMINÁRIO BILATERAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E INVESTIMENTO 
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CÂMBIO 

EM 18/06/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,749 3,750 

Euro 4,351 4,353 
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Não há confiança de que 2019 será melhor, diz presidente da Fiesp 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 16/06/2018) 
 

À frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) desde o dia 5 de 
junho, após a saída de Paulo Skaf para concorrer ao governo do Estado de São Paulo, 

José Ricardo Roriz Coelho está com uma agenda intensa. Nesta semana, se reuniu 
com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e com o presidente do Banco do Brasil, 

Paulo Caffarelli, para discutir os impactos da recente turbulência provocada pela greve 
dos caminhoneiros. Segundo ele, a paralisação, somada a outros fatores, adicionou 
incertezas a um cenário que já não era dos melhores.  

 
A agenda da Fiesp mudou com a greve dos caminhoneiros?  

O Brasil vem de uma crise longa. A greve dos caminhoneiros surge em um momento 
em que se acreditava que o País começaria a se recuperar. A greve traz uma série de 
novos problemas para empresas que já vinham com dificuldades. A capacidade ociosa 

de boa parte das empresas beira 30%, a maioria opera com margens baixas e 
dificuldade de crédito.  

 
As eleições indefinidas embaralham este cenário?  
A combinação de todos esses fatores cria uma série de dúvidas com as eleições 

indefinidas. As propostas que têm sido colocadas não convencem, não trazem a 
confiança necessária para dizer que em 2019 estaremos numa situação melhor que a 

de agora.  
 
A Fiesp tem proposta concreta para os presidenciáveis?  

A Fiesp é uma grande geradora de propostas. O nosso maior objetivo é o Brasil voltar 
a crescer, gerar emprego, aumentar renda para estimular o consumo. Vamos 

conversar com todos os presidenciáveis.  
 
E qual é a pauta da Fiesp?  

Nossa pauta é crescimento. Nosso candidato é aquele que vai fazer o Brasil crescer, 
independentemente de quem esteja à frente das pesquisas.  

 
E como se faz o Brasil crescer nas condições que temos hoje?  
A Selic (taxa básica de juros) caiu, mas o ‘spread’ bancário (diferença entre os que os 

bancos pagam para captar recursos e o que eles cobram para conceder empréstimo) 
continua alto. Há ainda insegurança jurídica, que deprecia o valor das empresas no 

Brasil. Não temos um cenário de médio e longo prazos que traz certezas. Com uma 
canetada, acaba. Foi o caso do Reintegra, que afetou as exportadoras. Temos 
monopólio de refino de petróleo e uma concorrência brutal de caminhoneiros. No 

monopólio, o preço é livre. Onde tem concorrência, o preço é tabelado. Tem de mudar.  
 

Isso tudo foi conversado com Guardia e Caffarelli?  
Gostaríamos que nossa agenda com eles fosse mais estruturante. Mas somos 

atropelados pelo curto prazo. Não tem como receber o ministro e não falar da greve 
dos caminhoneiros, do tabelamento do frete. Mesma coisa com o Banco do Brasil. O 
banco é um financiador das exportadoras. Você acaba sendo atropelado com o 

problema das empresas que foram afetadas pela greve.  
 

Mas o cenário externo também afetou o câmbio…  
Os problemas externos vão ocorrer sempre. Para isso, temos de estar preparados para 
enfrentá-los. Ter a casa arrumada para enfrentar momentos mais difíceis. As reformas 

da Previdência e tributárias já deveriam ter sido aprovadas. Há um peso enorme da 
burocracia e ineficiência do governo. Hoje, 40% do PIB é setor público e 60% setor 

privado. O setor público trabalha com modelo de gestão de 30 anos atrás.  
 
O pato vai voltar para a rua?  
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É difícil falar de tributos para a população. Nos EUA, os impostos são discriminados. É 
difícil também falar de spread bancário. O setor financeiro e a ineficiência do governo 
se apropriam de boa parte do rendimento da sociedade. O pato e o sapo foram as 

formas de a Fiesp falar sobre o assunto.  
 

Faltou habilidade do governo na condução da greve?  
Foi uma faísca que pegou fogo e o governo teve dificuldade de apagar. O País parou 

totalmente. É difícil julgar agora se foi errado. No calor da greve, tomar uma decisão 
é complicado. Mas tem de consertar os erros cometidos. E um deles foi o tabelamento 
de fretes.  

 
O BNDES deveria ser mais atuante neste momento?  

O BNDES tem um dos melhores corpos técnicos do governo. Se houve escolhas de 
investimentos não adequadas (campeãs nacionais), tem de corrigir. O que não poderia 
ter feito é tirar o BNDES do jogo neste momento de crise. Foi um erro muito grande 

deste governo. A justificativa foi reduzir a participação do BNDES para os bancos 
privados serem mais ativos. Não aconteceu…  

 
O sr. tem pretensões políticas como Skaf e Benjamin Steinbruch (ambos 
licenciados da Fiesp)?  

As pretensões políticas são legítimas de cada um, mas não tenho. Quero cumprir bem 
meu papel. Não nasci presidente da Fiesp e não morrerei no cargo.  

 
Os empresários estão sendo mais vocais?  
Aparentemente, sim. Hoje, muitos deles estão se apresentando como políticos. O 

Brasil precisa de gestão. Mas não basta ser bom empresário para se dar bem na 
política. 

 

Professor do MIT diz que metade dos empregos atuais enfrentará mudanças 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 

 
Na contramão de tantos estudos pessimistas sobre o impacto da tecnologia na oferta 

de emprego, o americano Thomas Kochan acredita que a maioria das vagas não 
desaparecerá no futuro.  
 

Especialista em trabalho e emprego, professor do MIT (Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts) e codiretor do instituto de pesquisa da instituição, ele afirma, porém, 

que muitas funções serão alteradas pela inteligência artificial, a automação e a 
robótica.  
 

A saída para garantir trabalho é investir em educação contínua, diz Kochan, um crítico 
do ensino e da formação profissional em vigor.  

 
Segundo o pesquisador, a escola ainda prepara os alunos para funções do século 20 e 

todos ainda são estimulados a fazer faculdade, em vez de ensino técnico, mesmo 
sabendo-se que será alta a demanda por funções médias na automação industrial num 
futuro próximo.  

 
Para Kochan, com mudanças na formação profissional e reciclagens constantes, as 

pessoas não perderão o bonde das tecnologias e poderão usá-las para complementar 
suas funções, em vez de anulá-las. "As empresas procuram pessoas que, como dizem 
os japoneses, conseguem dar sabedoria às máquinas."  
 Divulgação/MIT Sloan School of Business  
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Thomas Kochan, professor do MIT 

 

Como evitar que a tecnologia elimine tantas vagas?  
O desafio é entender como a tecnologia pode oferecer formas mais eficientes de 

trabalhar sem anular a presença humana. Um exemplo é o médico. Ele recebia o 
paciente no consultório, o examinava e fazia o diagnóstico. Agora, ele recebe com os 
exames uma quantidade cada vez maior de dados para auxiliá-lo.  

 
Sua avaliação não deixará de ser necessária mesmo com a automação de parte do 

diagnóstico. Para que as pessoas aprendam a lidar com essas novidades, precisamos 
mudar a forma como treinamos os profissionais no mundo todo. Calculo que cerca de 
metade dos empregos vai passar por mudança para incorporar inovações, mas a 

maioria deles não será extinta.  
 

Onde o sistema de educação atual erra?  
Hoje, a escola ainda prepara os alunos para funções do século 20. 
Em matemática, ensinamos a decorar tabelas. Em ciências, mostramos os conceitos 

de forma abstrata, sem contato com a realidade de ninguém.  
 

Depois, todos são estimulados a fazer faculdade, quando deveríamos formar parte 
desses estudantes no ensino técnico, em funções médias na automação industrial, que 
continuarão tendo alta demanda no futuro. Não mostramos como resolver problemas 

integrando diferentes disciplinas ou como usar a tecnologia no dia a dia.  
 

Quais são as habilidades em falta?  
Faltam competências analíticas, até mais do que as técnicas e socioemocionais. Esse 
profissional precisa ter boa capacidade de resolução de problemas e de análise de 

dados, além de trabalhar bem em equipe, entender as principais novidades 
tecnológicas e saber incorporá-las no dia a dia do seu trabalho.  

 
Há conhecimentos que já são ou serão úteis para todos?  
Vale aprender um pouco de tudo que envolva análise de dados. Um básico de 

programação também ajuda.  
 

Como treinar esses profissionais?  
As empresas devem trabalhar em parceria com as escolas, universidades e faculdades 

técnicas para averiguar quais serão as competências mais demandadas e preparar as 
pessoas com base nisso. Cada sociedade precisará decidir se quer se inserir nesse 
universo de tecnologias de ponta. Se quiser, precisará de força de trabalho de ponta. 

O profissional deve entender que todo mundo, mesmo os mais velhos, precisa se 
capacitar. Esse modelo em que você só estuda na juventude está no fim.  

 
As empresas podem participar mais desse processo?  
Sim. Nos últimos anos, a maioria das organizações optou por investir em profissionais 

mais baratos, muitas vezes temporários, e deixou de lado a capacitação de 
funcionários leais, que já tinham bom tempo de casa. Agora, se queixam da falta de 

pessoal capacitado.  
 
 

 



Revolução industrial 4.0 exige de administradores um novo repertório 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 
 

O que fazer para garantir o emprego quando cem mil novos formados na sua profissão 
são colocados no mercado todos os anos, ao mesmo tempo em que sabe-se que muitas 

das atribuições da área serão substituídas por recursos de inteligência artificial na 
próxima década?  

 
É para esse quadro que administradores devem estar prontos, caso não queiram deixar 
o diploma na gaveta.  

 
Não é preciso sair da área, mas é urgente mudar a lógica tradicional que ainda dita a 

grade curricular da maioria dos cursos de administração, avisam os especialistas.  
 
"A academia oferece formação cartesiana e fragmentada, que a remete à Revolução 

Industrial 1.0, quando estamos na era da revolução industrial 4.0. É um descompasso 
brutal e que precisa ser ajustado", afirma Mauro Kreuz, diretor da Câmara de 

Formação Profissional do Conselho Federal de Administração.  
 
O mercado pede profissionais com visão aprofundada das questões geopolíticas que 

influenciam a gestão, e o ensino segue formando quadros para atuar em níveis 
operacionais e, portanto, expostos aos riscos da automação.  

 
Gestão de finanças e de agenda e controle de estoque já podem ser feitos por 
máquinas atualmente.  

 
O que aparentemente é uma fraqueza da área, no entanto, pode ser convertida como 

oportunidade -para usar termos caros à própria carreira. É que nesta revolução 4.0 -
que prega automatização marcada por convergência de tecnologias digitais, físicas e 
biológicas-, terá espaço o profissional com capacidade de liderança, inovação e de 

trabalho em equipe. E o campo da administração é fértil para essa formação.  
 

"O curso tem o potencial de formar profissionais que dominam as ferramentas do 
mundo digital, mas usam a criatividade para apoiar as organizações no 
desenvolvimento de novos modelos, novos serviços e novas posturas. Isso é nuclear 

nessa nova configuração do trabalho, muito mais global", diz Renato Guimarães, 
coordenador da graduação da FGV-EASP (Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo).  
 
É a tônica que a FGV tem trabalhado tanto na formatação do currículo -com foco na 

internacionalização- como nas conversas do dia a dia com os alunos. "Eles chegam 
apreensivos. A ideia de fazer carreira em uma grande organização deixou de ser a 

visão hegemônica do sucesso. Mostramos como eles podem empreender ou ter uma 
oportunidade em um negócio menor que aposta na inovação", diz Guimarães.  

 
Os alunos entenderam o recado. Aluno do 8º semestre de administração, Victor Manuel 
Coimbra Antonio também cursa sistemas de informação e é cofundador na FGV de um 

centro de pesquisas que leva tópicos de inteligência artificial ao mundo acadêmico.  
 

O grupo, de 14 estudantes, ensina programação básica para ajudar os colegas a 
entrarem no mercado da administração, em projetos de machine learning e big data.  
São ferramentas que, se bem utilizadas, trarão benefícios como maior transparência 

e, logo, menos possibilidade de corrupção em organizações públicas e privadas.  
 

"Temos tecnologias, comoas de block chain [tipo de base de dados distribuída que 
guarda registro de transações e é à prova de violação], que podem ser utilizadas para 
intermediar transações. Um contrato inteligente sem risco de alguém fraudar, ou fazer 

caixa dois", explica Coimba.  

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/06/1972009-revolucao-industrial-40-exige-de-administradores-um-novo-repertorio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/06/1972000-capacidade-de-inovar-e-a-base-para-vencer-corrida-contra-robos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/06/1972002-ensino-aposta-na-fusao-de-areas-para-tentar-criar-novo-profissional.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/06/1971998-oportunidades-aumentam-para-quem-estuda-ciencia-de-dados.shtml


Uma pequena mostra de que o papel do administrador não será mais coletar dados, 
analisar e tomar decisão, mas sim melhorar a coleta, otimizar a análise e decidir. "É 
só um exemplo de como novas tecnologias podem abrir portas para cargos que nem 

temos ideia que existirão."  
 

Brasil sai perdendo com guerra comercial de Trump 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17/06/2018) 

 
A guerra comercial travada entre Estados Unidos e China terá mais efeitos negativos 
do que positivos para o Brasil, na avaliação de analistas ouvidos pelo ‘Estado’. Além 

de o País ser frontalmente afetado pela restrição à siderurgia, o aumento da tensão 
internacional pode reduzir os preços das commodities, atingindo em cheio economias 

dependentes desses produtos, como a brasileira.  
 
O primeiro impacto das barreiras levantadas pelo governo Trump no Brasil se deu nas 

restrições à importação de aço e de alumínio. Essa decisão foi tomada sob o argumento 
de defesa nacional, e os países que exportam para os Estados Unidos tiveram de se 

submeter a cotas ou aplicação de taxações.  
 
Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de aço. No ano 

passado, o país foi o comprador de um terço das vendas ao exterior – quase cinco 
vezes mais que o segundo principal parceiro, a Alemanha. A maior parte dos 

embarques é de semiacabados, para a fabricação de laminados.  
 
“A restrição veio na pior hora possível. O setor opera com 68% da capacidade, quando 

o normal é operar com 80%. O mercado interno ainda não reagiu, e as exportações 
ficaram mais relevantes”, diz Marco Polo de Mello Lopes, presidente do Instituto Aço 

Brasil. Ele estima queda de 10% no volume de aço exportado este ano.  
 
No início do mês, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) havia estimado um 

prejuízo de US$ 3 bilhões para as exportações de aço e de US$ 144 milhões para as 
de alumínio.  

 
Não compensa  
Em resposta ao protecionismo de Trump, a China ameaçou com tarifas sobre a soja 

americana, o que poderia abrir espaço para outros produtores, principalmente do 
Brasil. “Pode ocorrer uma vantagem momentânea para a soja brasileira, mas que não 

se sustenta. O Brasil até tem potencial para produzir mais grãos, mas não da noite 
para o dia, e há barreiras que emperram as exportações, como a infraestrutura 
precária”, diz Bartolomeu Braz Pereira, da Aprosoja Brasil.  

 
Ele diz que os embarques já foram afetados pelos 11 dias da greve dos caminhoneiros, 

que travou o escoamento de grãos.  
 

“Nossa soja na fazenda é mais barata que outras, mas quando ela vai para o caminhão, 
encarece. Não adianta culpar só fatores externos pela dificuldade de exportar, o que 
segura o País é a falta de competitividade”, diz Welber Barral, ex-secretário do 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).  
 

Para José Augusto de Castro, da Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB), o 
aumento da instabilidade no comércio exterior já pôde ser percebido na redução dos 
preços de commodities, como a soja e o petróleo, na última sexta-feira, o que atinge 

o Brasil. Ele também avalia que o País costuma perder janelas de oportunidade por 
não fazer o dever de casa.  

 
O Brasil poderia negociar o fim da barreira antidumping imposta pela China ao frango 
e vender mais aos chineses, para suprir o que eles deixariam de comprar dos 

americanos, exemplifica. “Mas demora: da criação ao embarque são 90 dias. E além 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-sai-perdendo-com-guerra-comercial-de-trump/


da questão logística, sem reformas, como a tributária, a competitividade não se 
sustenta.” 
 

MDIC reúne especialistas para discutir a eletromobilidade no Brasil 

18/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 15-06-2018) 

 
Seminário faz parte de uma série de iniciativas para a elaboração do Plano Nacional 
de Eletromobilidade 
 

Ciente das profundas transformações que vem ocorrendo na indústria automotiva 
mundial, com a adoção de novas tecnologias de propulsão como os veículos elétricos, 

o MDIC realizou ontem, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial, a Agência de Cooperação Alemã - GIZ, e o Instituto Brasileiro do Cobre, o 
Seminário “Pensando a Eletromobilidade no Brasil – Um Olhar Sob as Diferentes Rotas 

Tecnológicas”. 
 

O objetivo do evento, que reuniu 85 especialistas do governo, academia, institutos de 
pesquisa, e indústria, foi discutir as diferentes possibilidades de inserção do Brasil na 
rota da eletromobilidade, com foco nas potencialidades da combinação dos motores 

elétricos e dos biocombustíveis. “Contra as grandes tendências não podemos lutar e 
sim nos adaptar. A eletromobilidade é um caminho. Temos peculiaridades e 

potencialidades como o etanol e este seminário reúne os diversos setores para 
fazermos este mapeamento”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e 
Competitividade Industrial do MDIC, Igor Calvet. 

 
O seminário faz parte de uma série de iniciativas do MDIC que tem discutido com o 

setor automobilístico estratégias para inserção da indústria brasileira nas rotas da 
eletromobilidade. O objetivo é mapear as novas tecnologias de propulsão e seus 
atores, de modo a captar contribuições para a elaboração do Plano Nacional de 

Eletromobilidade, em desenvolvimento, e com previsão de lançamento até o final do 
ano. 

 
Na parte da manhã, os especialistas discutiram sobre as diferentes tecnologias 
aplicáveis à eletromobilidade, com foco na utilização de biocombustíveis associados 

aos eficientes motores elétricos. Dividiram o palco a presidente da União da Indústria 
de Cana-de-açúcar (ÚNICA) Elizabeth Farina, o diretor de Biocombustíveis do 

Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, o especialista em 
tecnologias alternativas de propulsão do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD), Raul Beck, e a diretora executiva da Eletra, empresa 
nacional fabricante de ônibus elétricos, Ieda de Oliveira. 
 

No período da tarde, diversos grupos de trabalho discutiram quais os cenários 
possíveis para inserção da indústria de componentes brasileira às novas tecnologias 

nos próximos anos. A interação entre diferentes atores propiciou melhor compreensão 
sobre como as vantagens dos biocombustíveis podem ser combinadas aos eficientes 
motores elétricos. 

 
Durante o evento, foi realizado o lançamento do primeiro de uma série de cinco vídeos 

produzidos pelo PROMOB-e, Projeto de Cooperação do MDIC com o governo alemão, 
por meio da GIZ, sobre a mobilidade elétrica. O vídeo pode ser assistido diretamente 
no site do PROMOB-e. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3364-mdic-reune-especialistas-para-discutir-a-eletromobilidade-no-brasil
http://www.promobe.com.br/library/filme-1-a-revolucao-em-curso-para-a-consolidacao-da-tecnologia-no-brasil/


Fórum sobre Consumo e Produção Sustentável reúne setor produtivo e 

governo para discutir agenda prioritária 

18/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 15-06-2018) 

 

  

Objetivo é propor ações para a indústria nacional alcançar a competitividade de seus 
negócios e a sustentabilidade de suas operações. Secretário Igor Calvet participou do 

lançamento do Fórum 
 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançaram ontem o 
Fórum de Produção e de Consumo Sustentável como resultado do acordo de 

cooperação técnica vigente entre os órgãos. A iniciativa visa incentivar a colaboração 
e a cooperação entre setor público e privado sobre o tema. O secretário de 

Desenvolvimento e Competitividade Industrial, Igor Calvet, participou do evento, que 
aconteceu na sede da CNI em Brasília. 
 

O Fórum realizará reuniões semestrais e terá o objetivo de possibilitar discussões e 
trocas de experiências sobre os desafios da indústria nacional para alcançar a 

competitividade de seus negócios e a sustentabilidade de suas operações.  
 

A ideia é contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor produtivo 
brasileiro por meio da proposição de ações que são necessárias para que os padrões 
de produção e de consumo sejam mais responsáveis e por consequência, mais 

sustentáveis, reduzindo desperdícios e custos da indústria brasileira. 
 

A agenda prioritária está em processo de definição e poderá contemplar aspectos da 
economia circular como redução de desperdícios de produção, uso racional dos 
recursos naturais (água, energia e emissões de gases de efeito estufa), compras 

públicas sustentáveis.  
 

 As atividades objetivam a ampliação da competitividade da indústria brasileira e o 
cumprimento dos compromissos assumidos pelo país no âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
O tema de produção e consumo sustentáveis está incluído na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, que consiste em um plano de ação que orientará os 
trabalhos da Organização das Nações Unidas (ONU) e de seus Estados-membros no 
rumo do desenvolvimento sustentável até 2030.  

 
A Agenda foi acordada pelos 193 Estados-membros da ONU e inclui uma Declaração, 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais e 169 metas. 
 
O secretário Igor Calvet reconheceu a importância do acordo de cooperação técnica.  

 
“Agora nos somamos aos esforços nacionais concentrados nesse fórum para fortalecer 

as discussões relacionadas com o uso eficiente dos recursos naturais e com o 
aprimoramento dos processos produtivos da indústria nacional para viabilizar a 
mudança dos padrões de produção e de consumo vigentes para outros mais 

sustentáveis”, diz. 
 

 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3365-forum-sobre-consumo-e-producao-sustentavel-reune-setor-produtivo-e-governo-para-discutir-agenda-prioritaria
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3365-forum-sobre-consumo-e-producao-sustentavel-reune-setor-produtivo-e-governo-para-discutir-agenda-prioritaria
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Investimentos estrangeiros caem 30% de janeiro a abril 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
Para analistas, Brasil sofre com corte de tributos nos EUA e crise política local  

 

 
Notas de dólar em Nova York - Mark Lennihan/Associated Press  

18.jun.2018 às 2h00  
 
O Brasil já começa a sentir os efeitos da reforma tributária feita pelo governo Trump 

nos EUA (Estados Unidos). Aliadas à economia em marcha lenta por causa das eleições 
presidenciais, as mudanças derrubam os investimentos estrangeiros produtivos em 

empresas no país. 
 
O IDP (Investimento Direto no País), dado do BC (Banco Central) que mostra o 

desempenho das aquisições e empréstimos de matrizes no exterior a suas filiais 
brasileiras, tem queda de 30% nos primeiros quatro meses do ano em relação a igual 

período de 2017. Apenas em abril, o volume de investimentos produtivos de outros 
países somou US$ 2,6 bilhões, o menor nível para o mês desde 2006.  
 

A tendência é de continuidade desse cenário, já que a mudança na cobrança de 
impostos de empresas nos EUA, implementada por Trump com o objetivo de atrair e 

manter recursos no país, tem papel importante na queda.  
 
Desde janeiro deste ano, empresas instaladas em território americano pagam 21% de 

Imposto de Renda, ante alíquota anterior de 35%. Isso reduz a atratividade para 
investimentos em países como o Brasil, onde esse percentual é de cerca de 34%. 

 
Além disso, os EUA decidiram tributar todos os lucros de filiais de empresas 
americanas no exterior —anteriormente, essa cobrança era feita apenas no momento 

da repatriação de recursos.  
 

"Quando pensamos do ponto de vista fiscal, existem alguns incentivos para vir menos 
dinheiro para o Brasil", aponta Carlos Toro, sócio da consultoria KPMG no Brasil. "O 
Imposto de Renda é um ônus em termos de retorno de investimento produtivo." 

 
Toro, que assessora interessados em colocar recursos no Brasil, relata que sentiu 

queda na demanda de investidores. "Sentimos uma redução no interesse pelo Brasil 
que, de uma forma subjetiva, conversa com os dados do BC." 

 
Luis Afonso Lima, da Sobeet (Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas 
Transnacionais e Globalização Econômica), lembra que as empresas americanas são 

as que possuem maior estoque de capital estrangeiro no Brasil.  
 

"Apesar de não sermos importantes para eles, o contrário não é verdadeiro. Essas 
mudanças nos impactam bastante", diz.  
 

Os EUA são o principal, mas não o único problema. Na virada do ano, a Argentina, por 
exemplo, aprovou um corte tributário a ser implementado progressivamente. 

 
Além disso, a lista de países que anunciaram que reduzirão impostos sobre empresas 
nos próximos anos é grande: Japão, Grécia, Bélgica e Reino Unido são alguns deles. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/investimentos-estrangeiros-caem-30-de-janeiro-a-abril.shtml
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Como divulgou a Folha em janeiro deste ano, dados da consultoria EY indicam que o 
imposto médio corporativo no grupo da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, que reúne países em sua maioria desenvolvidos) é de 

24%. Em 2000, esse percentual era bem menor, de 32%.  
 

"O Brasil hoje está, comparativamente, no grupo de países com alíquota de imposto 
corporativo mais alta. Na Europa, está havendo uma corrida de redução de alíquotas 

em vários países", diz Toro. 
 
O fato de o Brasil viver um momento de incerteza eleitoral não ajuda nesse cenário. 

"Para o investidor mais a longo prazo, que olha concessões, infraestrutura, talvez seja 
indiferente. Mas, para outros investidores, tem peso, pois estamos falando de 

candidatos com agendas muito diferentes", diz Toro.  
 
Para Lima, da Sobeet, a demora da economia brasileira em mostrar uma reação mais 

robusta influencias. "Há vários estudos mostrando essa relação. Entre 2007 e 2012, 
auge do crescimento, entrou muito investimento direto por causa da dinâmica do 

crescimento. As empresas viam o Brasil como um mercado potencial grande e 
crescente. Hoje, somos só grandes", diz. Para o economista, as empresas tendem a 
buscar mercados dinâmicos, como o da Ásia. 

 

Mercado vive incerteza política global, diz Credit Suisse 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Volatilidade brasileira é acompanhada de perto pelos investidores, segundo 

James Amine  
 

 
Painel com números do mercado no interior da sede da B3, em São Paulo - Cris 
Faga/Fox Press Photo/Folhapress  

 
A atual volatilidade dos ativos brasileiros é acompanhada de perto pelos grandes 

investidores, segundo James Amine, chefe global da área de banco de investimentos 
do Credit Suisse. 
 

Amine, que esteve no Brasil na semana passada, diz que, por causa da paralisação de 
caminhoneiros, revisões de projeção do PIB (Produto Interno Bruto), dólar disparando, 

incertezas sobre os juros e muito sobe e desce na Bolsa, o investidor tem feito mais 
perguntas sobre o ambiente macroeconômico.  
 

“Os investidores estão tentando imaginar qual o impacto das eleições. Ou seja, devo 
investir agora ou devo esperar para investir depois de conhecido o resultado?”, resume 

Amine. “Mas há uma grande verdade: investidores têm de investir em algum lugar. E 
em muitos deles, hoje, o componente político está presente.” 
 

Segundo ele, as incertezas geradas pelo ano eleitoral pesam não apenas no Brasil, 
pois questões políticas são o grande tema global em 2018.  

 
“Todas as regiões convivem com questões políticas, que estão trazendo maior 
volatilidade aos mercados. E isso tende a ser muito relevante para a tese de 

investimentos de qualquer um”, diz.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/mercado-vive-incerteza-politica-global-diz-credit-suisse.shtml
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Amine cita a China, com um líder que tem o mandato vitalício; os pleitos recentes na 
Rússia, na Itália e na Espanha; o Reino Unido, com uma primeira-ministra fraca, e, os 
EUA, com um presidente que se mostra “interessante”, descreveu, após escolher a 

palavra antes de dizê-la. Na América Latina, há eleições no Brasil e no México, além 
de uma Venezuela em crise. 

 
Olhando para os emergentes, a perspectiva piora em razão da alta dos juros 

americanos, que sempre traz o temor de que os recursos migrem de países menores 
para lá. 
 

A elevação dos juros nos EUA era esperada, mas ainda assim Amine considera que o 
fato de os títulos do Tesouro americanos de dez anos terem batido os 3% abalou o 

psicológico dos mercados. Foi nesse momento que Argentina e Turquia tiveram suas 
crises cambiais e catapultaram as taxas de juros para reter investimentos. 
 

Apesar do cenário incerto, Amine reforça que o Brasil demonstra estar no radar de 
negócios muito relevantes na seara das fusões e aquisições. Na sexta (15), a 

Odebrecht informou que negocia a venda da Braskem para a holandesa 
LyondellBasell.  
 

No início do mês, a gigante americana Walmart, em vez de sair do Brasil, entregou o 
comando das suas operações no país ao fundo de participações Advent.  

 
“É o que estava dizendo sobre a importância de conhecer os ciclos de altas e baixas 
dos emergentes. O fundo de participações pode ter essa visão mais de longo prazo”, 

afirmou Amine. O Credit Suisse assessorou o Advent na operação. “O que acontece 
nas economias em desenvolvimento é que há, constantemente, esses ciclos de 

volatilidade”, diz.  
 
Segundo Bruno Fontana, chefe da área de banco de investimentos do Credit Suisse 

Brasil, apesar da volatilidade e da imprevisibilidade eleitoral, o Brasil tem demonstrado 
estrutura para suportar solavancos.“Não há evidência de que o país esteja sofrendo 

uma crise cambial, com saída expressiva de recursos”, diz. 
 
Até pela presença relevante há muitos anos no país, a perspectiva do banco suíço no 

médio e no longo prazos é avaliada como positiva.  
 

“Apesar da volatilidade atual, estamos com uma visão muito positiva do ambiente 
macro brasileiro. Juros baixos, inflação baixa e crescimento em alta —mesmo que ele 
não seja no patamar esperado no início do ano”, diz Fontana. “No geral o novo 

presidente herdará um país em condições muito melhores do que o atual.” 
 

BIS quer regras mais duras para oferta de crédito por fintechs e fundos 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 

 
Banco defende normas parecidas com as impostas aos bancos após crise 
financeira de 2008  

Regulações introduzidas depois da crise financeira há uma década para suavizar os 
ciclos de crédito devem ser estendidas para fundos que oferecem crédito e fintechs, 

disse o BIS (Banco de Compensações Internacionais) neste domingo. 
 
A introdução de políticas “macroprudenciais”, exigindo que bancos construam provisão 

de capital se o mercado se tornar muito turbulento representam o centro da inovação 
da era de crise. 

 
Estas provisões podem ser liberadas se empréstimos começarem a azedar e mantêm 
a resiliência do sistema financeiro a choques - um abandono do tradicional foco 

microprudencial na estabilidade de bancos individualmente. 
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Notas de real na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro - Fernando Frazão/Folhapress  

 
O BIS, um fórum para os bancos centrais do mundo, disse em seu relatório anual 
neste domingo que ferramentas macroprudenciais desenhadas até agora podem não 

ser eficientes o suficiente em lidar com risco de outras financeiras, como fundos de 
gerenciamento de ativos. 

 
Estes fundos são conhecidos como shadow banks (bancos sombra) porque eles 
também oferecem crédito. Os negócios cresceram significativamente desde a crise, à 

medida que bancos mais regulados controlam os empréstimos para suavizar o peso 
da exigência de capital. 

 

Cai confiança de empreendedores na economia 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Paralisação dos caminhoneiros puxou para baixo ânimo do pequeno 

empresário brasileiro  
 

Baixou de 49% para 31% o percentual de empresários que apostam em melhora na 
economia brasileira, de acordo com pesquisa inédita do Sebrae. O resultado é efeito 

direto da greve dos caminhoneiros, em maio. 
 

O levantamento foi feito durante a paralisação. Foram ouvidos 2.992 micro e pequenos 
empresários em todo o país. 
 

De acordo com Heloisa Menezes, presidente em exercício do Sebrae, eventos pontuais 
como a greve são muito mais sentidos pelos pequenos, cujos negócios são voláteis. 

 

 
Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Regis Bittencourt, na região metropolitana de São 
Paulo, no sexto dia da greve - Getty Images  
[ x ] 

A redução na oferta de crédito, que é sentido pelos empreendedores desde março, foi 
o indicador econômico que teve maior impacto na percepção de que o cenário piorou 

na economia brasileira. 
 
Apesar das dificuldades, 47% dos empresários não planejam demitir até o final do 

ano, diz o estudo. 
 

Como o custo de demitir é alto e a perda de um funcionário faz muita diferença em 
uma empresa menor, os pequenos são os últimos a despedir e os primeiros a contratar 
se a economia cresce, diz o Sebrae. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/tecnologia-amplia-credito-para-pequenos-empreendedores.shtml
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Artigo: Perda inesperada assusta investidor 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Aumento na taxa de juros de longo prazo provoca perda em carteiras de renda 
fixa  

Rose está preocupada. Há anos aderiu a um plano de previdência e optou por um 
fundo considerado de baixo risco, que investe em títulos de renda fixa de taxa pré e 

pós-fixada e, também, atrelados a índice de inflação. 
 
O gestor não está autorizado a investir em ações, exatamente como Rose deseja. 

Rentabilidade negativa é uma hipótese que ela descarta, já que abre mão de ganho 
potencial superior em troca de rendimentos, em tese, menores, mas constantes e 

positivos. 
 
Foi surpreendida com a rentabilidade negativa de 0,3% do mês de maio. Sem entender 

a causa desse desempenho, foi orientada a esperar. Insegura, pede informação 
qualificada e mais esclarecedora para decidir o que fazer. 

 
A volatilidade nos preços dos ativos de renda fixa sempre existiu. Carteiras que 
investem em títulos de taxa prefixada estão sujeitas a variação negativa sempre que 

a taxa de juros de longo prazo sobe.  
 

Os ativos atrelados a índices de inflação, mais longos, estão sujeitos a oscilações 
maiores, podendo gerar perdas relevantes conforme o percentual alocado nesse tipo 
de ativo e o prazo médio desses títulos.  

 
Então o que mudou? Por que uma carteira que nunca havia apresentado rentabilidade 

negativa registrou perda de 0,3% no mês de maio?  
 
Supondo que não tenha havido mudança significativa na estratégia de investimento 

do fundo, existe uma explicação simples e de fácil entendimento: a rentabilidade 
média cheia, isenta de eventuais oscilações negativas, caiu do antigo 1,1% ao mês 

(Selic a 14% ao ano) para 0,5% ao mês (Selic a 6,5% ao ano). 
 
A faixa de flutuação entre zero e o retorno máximo esperado se estreitou. Uma perda 

de 0,5 ponto percentual zera o retorno no mês, e perdas superiores resultam em 
rentabilidade negativa. Em meses anteriores, uma perda de 0,8 ponto percentual, por 

exemplo, gerava uma rentabilidade pequena, mas ainda positiva, de 0,3%, uma perda 
despercebida. Agora, a mesma perda de 0,8 ponto percentual no mês resulta em uma 
rentabilidade negativa de 0,3%. 

 
Outro aspecto de difícil compreensão é entender por que houve queda no valor dos 

títulos se a taxa Selic permanece inalterada. 
  

Ocorre que o valor dos títulos de taxa prefixada não é apurado com base na Selic, mas 
na taxa de juros de longo prazo, pouco conhecida. 
 

E por que a taxa de longo prazo subiu? Em razão de maior percepção de risco, maior 
incerteza acerca do cenário político e também do menor crescimento da economia. Se 

e quando esses obstáculos forem vencidos, o mercado deverá registrar queda na taxa 
de juros de longo prazo e valorização dos ativos.  
 

A decisão de ficar ou mudar para outro tipo de fundo é da Rose. Ficará se entender 
que a flutuação de preços no curto prazo é natural e acreditar na recuperação do 

mercado. 
 
Se ela preferir uma estratégia mais conservadora, isenta da flutuação desfavorável 

nos preços, optará por transferir todo ou parte do capital investido para um fundo que 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marciadessen/2018/06/perda-inesperada-assusta-investidor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/turbulencia-na-bolsa-abre-janela-para-investidor-ganhar-mais-com-renda-fixa.shtml


investe 100% do patrimônio em ativos de taxa pós-fixada, atrelada à taxa de curto 
prazo, à taxa Selic ou ao DI, com resultados sempre positivos. 
 

Considerei exclusivamente o risco de mercado, proveniente da flutuação na taxa de 
juros. Perdas decorrentes de risco de crédito (calote) podem ocorrer em qualquer 

fundo com títulos privados. Como o fundo investe em títulos públicos, não há 
evidências de que tenha sido esse o risco responsável pela desvalorização dos ativos 

da carteira. 
 
Marcia Dessen  - Planejadora financeira com certificação CFP, é autora de 'Finanças 

Pessoais: o que fazer com meu dinheiro'.  
 

Greve dos caminhoneiros deflagra guerra dos lobbies por benefício fiscal 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17/06/2018) 
 

A indústria de bebidas da Zona Franca de Manaus briga para retomar o benefício que 
lhe dava desconto no pagamento de impostos. A indústria química e os exportadores 

também estão fazendo barulho em Brasília para não perderem incentivos tributários.  
 
Empresas de outros 39 segmentos lutam contra o fim da desoneração da folha de 

pagamentos. Ninguém quer pagar a conta da “bolsa caminhoneiro” – o subsídio de R$ 
0,46 dado pelo governo no preço do diesel para encerrar a greve de 11 dias que 

paralisou o País em maio.  
 
O acordo do Planalto com os grevistas, oficializado há 20 dias, repassou a fatura do 

desconto no combustível para vários setores da indústria e deflagrou uma guerra de 
lobbies em Brasília por benefícios fiscais. Em outra frente, ruralistas começaram a 

fazer pressão, com uma enxurrada de ações na Justiça, pelo fim da tabela que instituiu 
preços mínimos para o frete rodoviário – outra concessão do Planalto aos 
caminhoneiros.  

 
No centro dessa disputa está um governo fragilizado e sem capital político para fazer 

frente aos lobbies. “Diversos grupos vão tentar extrair benefícios e dificilmente vai sair 
uma resposta coordenada do Planalto”, diz o cientista político Rafael Cortez, da 
Tendências Consultoria.  

 
Os setores que não conseguiram se livrar do pacote em prol dos caminhoneiros agora 

se movimentam no Congresso para que deputados e senadores derrubem as medidas. 
Essa pressão tem a ajuda de parlamentares que defendem seus interesses. A bancada 
do Amazonas, por exemplo, não quer perder o apoio da indústria de bebidas na Zona 

Franca de Manaus, em pleno ano eleitoral.  
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) arregimentou parlamentares de confiança 
para lutar contra o fim do programa de incentivo tributário aos exportadores 

(Reintegra), do programa da indústria química (Reiq), e da desoneração da folha de 
pagamento.  
 

Todos esses programas foram criados em gestões petistas e são criticados por 
economistas liberais, por custarem caro e não surtirem os efeitos esperados. Alguns 

desses incentivos estavam na mira do governo há um tempo.  
 
A equipe econômica aproveitou para incluí-los no pacote de medidas que compensam 

o custo de R$ 13,5 bilhões com o subsídio do diesel – mas agora está sendo 
pressionada de todos os lados a voltar atrás. Para analistas políticos, a chance de a 

indústria conseguir reverter o pacote no Congresso é grande.  
 
“O episódio dos caminhoneiros foi apenas o exemplo mais recente da longa trajetória 

de sucesso de grupos de interesse, que chantageiam o governo”, diz o economista 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/greve-dos-caminhoneiros-deflagra-guerra-dos-lobbies-por-beneficio-fiscal/


Marcos Lisboa, presidente do Insper. “Deixamos a situação se degradar ao não 
enfrentar as corporações e as consequências serão danosas.” 

 

Artigo: Enviar a conta da greve dos caminhoneiros para a indústria não é 

sensato 

18/06/2018 – Fonte: Zero Hora (publicado em 15/06/2018) 
 

"Se continuarmos na trajetória atual, onde o tabelamento dos fretes é um ícone do 
intervencionismo estatal na economia, poderemos chegar a uma lamentável realidade 
de 'desprodução' industrial." 

 
A greve dos caminhoneiros deixou um rastro de questionamentos e temores que colocam 

a sociedade brasileira diante de decisões importantes sobre o futuro do País. 
 
A mais impactante ameaça da paralisação foi o desabastecimento. Filas nos postos de 

combustíveis e até prateleiras vazias formaram uma nova paisagem urbana. 
 

Mas, por incrível que possa parecer, existe um cenário ainda pior do que este: a 
inexistência de carga a ser transportada. Não por recusa dos caminhoneiros, mas pela 
inatividade das fábricas. Uma imagem digna de filmes apocalípticos mostraria filas de 

caminhões vazios, parados diante dos portões fechados das indústrias, sem nada para 
carregar. Máquinas desligadas e pessoas de braços cruzados formariam a moldura dessa 

nova crise. 
 
Portanto, enviar a conta da greve dos caminhoneiros para a indústria não é sensato, já 

que toda a sociedade terá prejuízos, tanto no bolso – pelo aumento de custos repassados 
aos consumidores – ou pela perda de oportunidades e de renda, quando as fábricas 

fecham. 
 
Se continuarmos na trajetória atual, onde o tabelamento dos fretes é um ícone do 

intervencionismo estatal na economia, poderemos chegar a uma lamentável realidade de 
"desprodução" industrial. O setor fabril não vem recebendo a atenção merecida através 

de políticas e programas de crescimento. Ao contrário, tem sido utilizado apenas como a 
principal fonte de arrecadação de tributos para governos cada vez maiores. 
 

O encolhimento da indústria tem efeitos negativos numa escala catastrófica. Quando a 
produção fabril diminui, caem os empregos, a renda fica menor e o consumo se reduz. 

Vendendo menos, as empresas não crescem. Como resultado, a arrecadação de impostos 
cai e os governos entram em colapso financeiro e param de investir. 
 

Nesse cenário desastroso, o que propomos é a urgente decisão de elevar o Brasil ao 
patamar de uma nação industrial. Só assim poderemos garantir um futuro digno para a 

sociedade. Este é o compromisso que queremos ver estampado nas plataformas dos novos 
governantes e políticos que iremos eleger em outubro. Tudo para evitar a repetição de 

crises como a atual num país cada vez mais empobrecido. 
 
A valorização da indústria será capaz de romper essa tendência de declínio da economia 

nacional. As fábricas não podem parar. 
 

Gilberto Porcello Petry - presidente da Fiergs 
 

AGU envia ao STF defesa da Presidência sobre MP do preço mínimo de frete 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15/06/2018) 
 

A Advocacia-Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal a manifestação do 
presidente da República, Michel Temer, em defesa da medida provisória que 
estabeleceu o preço mínimo de fretes.  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/06/enviar-a-conta-da-greve-dos-caminhoneiros-para-a-industria-nao-e-sensato-cjif4aci00gj601qofxtw5hh8.html
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O parecer foi enviado após pedido do ministro-relator da ação no Supremo, Luiz Fux, 
que também pediu posicionamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) e da Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, 

vinculada ao Ministério da Fazenda.  
 

Uma das principais críticas da Associação Nacional do Transporte Rodoviário de Carga 
do Brasil, autora da ação no Supremo, é que a MP fere o princípio da livre concorrência, 

previsto na Constituição. A associação pede a anulação da medida provisória ou, se 
não for possível, a suspensão por 180 dias “para que, nesse interregno, os associados 
intentem uma renegociação dos contratos de transporte com os contratantes da 

prestação de serviços”  
 

A AGU afirma que o princípio da livre concorrência não é ferido, porque ele deve ser 
compreendido em análise conjunta com um trecho da constituição segundo o qual, 
quando o poder econômico é exercido de maneira “antissocial”, cabe ao Estado intervir 

para coibir o abuso.  
 

Na fundamentação, a AGU cita um voto do próprio ministro Fux em um julgamento no 
Supremo, no qual ele afirmou que “a Constituição Federal positivou regras específicas, 
determinando, por exemplo, que a lei reprima o abuso do poder econômico que vise 

à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 
lucros”.  

 
A Advocacia-Geral destacou que a MP foi editada em um cenário de “intenso protesto 
dos caminhoneiros, no qual os manifestantes realizaram diversas obstruções do 

tráfego em estradas pelo país, a fim de obter melhores condições de trabalho”. Cita 
também como consequências desabastecimento, suspensão de atividades em órgãos 

públicos e escolas, perdas de voos, elevação de preços de forma abrupta. “Na pauta 
de reivindicações, um dos principais itens consistia no estabelecimento da política de 
preços mínimos nos fretes do transporte rodoviário de cargas”, diz a AGU.  

 
“Nesse contexto, a Medida Provisória teve o condão de reduzir a instabilidade nas 

relações com o setor de transporte rodoviário de cargas, além de propiciar mecanismos 
tendentes a corrigir a forte distorção existente no setor, com imperfeição na 
competitividade observada no mercado”, diz a AGU. Segundo a manifestação, se a MP 

fosse suspensa, haveria o efeito inverso, de trazer a instabilidade que ela teria tentado 
afastar.  

 
A manifestação aponta “distorções no setor de transporte de cargas, em que os custos 
totais da operação não são propriamente remunerados pelos preços praticados no 

mercado”.  
 

“A prestação dos serviços de transporte de carga, com a participação de autônomos, 
não consegue repassar os custos para o restante da cadeia produtiva, recaindo, por 

consequência, majoritariamente sobre o transportador, havendo nítida imperfeição no 
mercado”, diz. Isso levaria, segundo a nota, ao “descasamento” entre a oferta, de 
serviços de transporte de cargas rodoviário, e a sua demanda, fazendo com que os 

preços fossem “subestimados, por vezes abaixo do seu custo”.  
 

“Justifica-se a atuação estatal, de forma a se evitar que eventual flutuação na oferta 
e demanda force esses trabalhadores a serem contratados por preço vil ou se 
submeterem a condições desumanas de trabalho ou a jornadas excessivas”, defende. 

 

Cooperativas do PR têm liminar contra tabela de frete 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15/06/2018) 
 
A juíza federal substituta Ana Carolina Morozowski, da 3ª Vara Federal de Curitiba, 

concedeu liminar à Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cooperativas-do-pr-tem-liminar-contra-tabela-de-frete/


(Fecoopar) em uma ação coletiva contra a tabela de preços mínimos de fretes. 
Segundo nota publicada no site da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), 
a liminar foi concedida no fim da tarde de quinta-feira, 14. “Defiro a antecipação da 

tutela para determinar a suspensão dos efeitos da MP 832/18, da ANTT, em relação 
às cooperativas representadas pela autora”, escreveu a juíza na decisão.  

 
A Fecoopar defende a participação das cooperativas, dos sindicatos de empresas de 

transporte e de transportadores autônomos de cargas na fixação dos valores. Destaca, 
ainda, na ação que o tabelamento de preços interfere na economia e na livre 
negociação entre as partes.  

 
Na nota, a Fecoopar lembra que algumas horas depois do despacho da juíza Ana 

Carolina Morozowski, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou a suspensão de todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que 
tratam da MP 832. “Na avaliação do corpo jurídico da entidade, essa decisão não 

interfere no resultado obtido pela Fecoopar na 3ª Vara Federal de Curitiba.”  
 

“Opinamos no sentido de que persiste a vigência da liminar conferida à Fecoopar na 
ação coletiva, cuja tramitação será suspensa após a publicação, em Diário Oficial, da 
decisão do Ministro Fux nas ADIs (Ações Diretas de Inconstitucionalidade) e (ou) 

comunicação, via Mensageiro (sistema de informações entre todos os tribunais)”, 
afirma na nota a advogada Micheli Mayumi Iwasaki. 

 

Editorial: O tabelamento do frete 

18/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Para se curvar a demandas corporativistas, governo recorreu a expedientes 

cujo fracasso está suficientemente consolidado na história do país  
 

 
Tânia Rêgo/Agência Brasil  
 
Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux mandou 

suspender todas as ações judiciais que tramitam nas instâncias inferiores da Justiça 
contra o tabelamento do preço do frete rodoviário – uma providência adotada pelo 

governo federal em medida provisória e que tinha sido reivindicada pelos 
caminhoneiros na greve de maio.  
 

O ministro ainda marcou para a próxima quarta-feira uma audiência com a 
participação da Advocacia-Geral da União (AGU), Procuradoria-Geral da República 

(PGR), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes 
e representantes do setor de transporte de cargas e do agronegócio, um dos mais 
prejudicados pelo tabelamento do frete. Tudo para consertar um problema que o 

governo criou quando se curvou a demandas corporativistas e recorreu a expedientes 
cujo fracasso está suficientemente consolidado na história do país. 

 
O preço do frete estava em queda por razões muito simples: um enorme aumento na 
oferta seguido por uma queda na demanda pelo transporte rodoviário. O governo 

Dilma Rousseff ofereceu inúmeras facilidades para a aquisição de caminhões, e apenas 
esse aumento no número de veículos rodando já seria suficiente para que o frete 

começasse a baixar, já que a competição no setor havia aumentado. Mas a recessão 
em que a política econômica petista lançou o Brasil atacou também o lado da 

Editorial:%20O tabelamento%20do%20frete


demanda: com a recessão, o volume de cargas a transportar caiu, e o desequilíbrio se 
acentuou, com caminhões demais para carga de menos. 
 

Em vez de agir como mediadora, a ANTT assumiu um papel de interventora que jamais 
deveria ser o seu 

 
Enfraquecido politicamente, o governo federal cedeu às demandas dos caminhoneiros, 

que pediam a intervenção do Planalto. Na MP 832, o presidente Michel Temer deu à 
ANTT o poder de estabelecer os preços mínimos para o frete, o que foi feito pela 
Resolução 5.820, publicada em 30 de maio. Além do tabelamento – que, segundo o 

setor produtivo, chegou a triplicar o frete em alguns casos –, o produtor também 
passou a ser obrigado a remunerar o transportador pelo trajeto de volta, mesmo que 

o caminhão trafegue vazio. 
 
Como era de se esperar, entidades ligadas à indústria e ao agronegócio reagiram 

imediatamente, indo à Justiça. A ANTT chegou a divulgar uma nova tabela, mas, após 
pressão dos caminhoneiros, o ministro dos Transportes recuou, interferindo na 

autonomia da agência e determinando que ela restaurasse os valores originais da 
Resolução 5.820 e alongando o impasse. Até sexta-feira, segundo a AGU, havia 53 
ações judiciais contra a resolução da ANTT. A preocupação com a insegurança jurídica 

derivada de eventuais decisões divergentes foi usada como Fux como argumento para 
suspender todas as ações e convocar a audiência. 

 
A Constituição de 1988 consagra a livre concorrência como um dos pilares da ordem 
econômica nacional. E a defesa desse princípio está bem clara na Lei 10.233/2001, 

que criou a ANTT. O artigo 43, por exemplo, diz que “A autorização (...) apresenta as 
seguintes características: (...) II – é exercida em liberdade de preços dos serviços, 

tarifas e fretes, e em ambiente de livre e aberta competição”.  
 
Já o artigo 45 afirma que “Os preços dos serviços autorizados serão livres, reprimindo-

se toda prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico”. Ao 
publicar tabelas de preços mínimos para o frete, a agência nega uma de suas 

finalidades e, em vez de agir como mediadora em negociações livres entre 
caminhoneiros, transportadoras e setor produtivo, assume um papel de interventora 
que jamais deveria ser o seu. 

 
Controles de preços são uma tentação em que sucessivos governos recentes caíram, 

desde os tabelamentos amplos, gerais e irrestritos da era Sarney até as canetadas de 
Dilma que interferiram nos preços da energia elétrica ou dos combustíveis.  
 

Em todos os casos o resultado foi desastroso, e com o tabelamento do frete não seria 
diferente, com prejuízos para o setor produtivo e atrasos nas exportações. A ação do 

STF pode servir ou para complicar ainda mais a situação, aumentando a interferência 
estatal, ou estimular uma negociação saudável entre as partes, restaurando a 

liberdade. Essa oportunidade de corrigir o erro causado pela pressa e pela fraqueza do 
Planalto não pode ser desperdiçada. 
 

Greve dos caminhoneiros afeta consumo de energia elétrica do País, diz ONS 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15/06/2018)  

 
A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (ONS) subiu 0,1% em maio, 
comparado a maio de 2017, mas registrou queda de 5,1% se comparado ao mês 

anterior, afetada pela greve dos caminhoneiros, informou nesta sexta-feira, 15, o 
Operador Nacional do Sistema (ONS). A região Sul foi a mais afetada, com queda da 

ordem de 9,2% no consumo de energia elétrica em maio contra abril.  
 
“Segundo a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), a greve dos 

caminhoneiros e a crise cambial da Argentina, principal destino de produtos 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/greve-dos-caminhoneiros-afeta-consumo-de-energia-eletrica-do-pais-diz-ons/


manufaturados do Estado, afetaram fortemente as exportações gaúchas em maio”, 
afirmou o ONS em nota, destacando que o valor embarcado pela indústria de 
transformação (US$ 940 milhões) foi 10,6% menor no mês, em comparação ao 

mesmo período de 2017.  
 

No subsistema Sudeste/Centro-Oeste, onde se concentra a maior parte da indústria 
do País, a greve de caminhoneiros também afetou fortemente o consumo de energia. 

Em relação a abril, a queda da carga despachada pelo ONS em maio recuou 5,7%, 
mas subiu 1% na comparação anual.  
 

O Nordeste registrou alta nas duas comparações, de 1,3% frente a maio 2017 e 0,3% 
contra abril 2018. “O comportamento da carga do subsistema Nordeste é explicado, 

principalmente, pela ocorrência de chuvas acompanhadas de temperaturas médias 
inferiores às verificadas em maio/17”, explicou o operador.  
 

Já o subsistema Norte teve queda de consumo de 7,9% em um ano e de 3,1% em 
relação a abril de 2018. “A taxa de crescimento do mês de maio pode ser explicada, 

principalmente, pela redução da carga de um consumidor livre da Rede Básica a partir 
de meados do mês”, informou.  
 

O operador observa que o comportamento da carga do Sistema Interligado Nacional 
(SIN), que vinha apresentando sinais de crescimento em decorrência da retomada da 

economia, teve seu desempenho impactado pelo cenário do mercado externo e pelas 
incertezas econômicas e políticas. “Além disso, os efeitos na economia, relativos à 
greve dos caminhoneiros nas últimas duas semanas de maio também influenciaram o 

desempenho da carga no mês”, afirmou. 
 

Manifestação de Secretaria da Fazenda ao STF critica tabelamento de frete 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15/06/2018)  
 

O Ministério da Fazenda enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que 
critica a medida provisória que instituiu o tabelamento de preços mínimos do frete 

rodoviário. A manifestação foi elaborada pela Secretaria de Promoção da Produtividade 
e Advocacia da Concorrência (Seprac), vinculada à pasta, no âmbito das ações que 
questionam a Medida Provisória 832/2018, apresentadas pela Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Associação do Transporte Rodoviário de 
Cargas do Brasil (ATR Brasil), contra o tabela de frete.  

 
No parecer, a secretaria diz que a MP 832 reintroduziu o tabelamento a um setor de 
livre concorrência sem a devida análise do impacto e que não conseguirá assegurar 

“existência digna” para os trabalhadores do transporte rodoviário.  
 

De acordo com a manifestação, seria necessário o Poder Público supervisionar o 
programa para assegurar que o tabelamento fosse em prol do interesse público e não 

apenas para proteger “interesses privados de setores rentistas interessados em se 
esquivar da livre competição”.  
 

Esse controle deveria ser feito antes de a medida entrar em vigor, o que não ocorreu, 
e depois, o que também não estava previsto. “Sem essa supervisão ativa, o 

tabelamento seria tão somente um acordo privado de fixação de preços ou um cartel 
institucionalizado pelo Estado”, completa a manifestação.  
 

Apesar de afirmar que a implementação de políticas públicas que vão de encontro à 
livre concorrência não serem ilegais ‘per se’, o Ministério da Fazenda entende ser 

necessário que o afastamento da concorrência seja feito na “menor amplitude possível 
e pelo menor lapso de tempo possível”.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/manifestacao-de-secretaria-da-fazenda-ao-stf-critica-tabelamento-de-frete/


O parecer lembra ainda que, em 2017, a extinta Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda já havia se posicionado contra um projeto de lei 
que previa a criação de tabela de preços mínimos para o frete, dizendo que ele poderia 

restringir significativamente as condições de competição do setor de transporte 
rodoviário. 

 

Após Lava Jato, FI-FGTS mudará forma de investir 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
Com 15% da carteira de R$ 31,8 bilhões do FI-FGTS investidos em grupos investigados 

pela Justiça por práticas de corrupção, a Caixa vai propor a reformulação do processo 
de investimento nas companhias que recebem aportes do fundo, que usa parte do 

dinheiro dos trabalhadores. A ideia é buscar apenas aplicações no mercado de capitais, 
com mais regulação e mais transparência.  
 

Com R$ 7 bilhões em caixa para investir em saneamento, aeroportos, hidrovias, 
ferrovias, portos, rodovias e energia neste ano, o fundo não libera nenhum centavo 

desde 2017, depois de se tornar foco da Operação Lava Jato.  
 
No novo modelo, serão adquiridos apenas papéis registrados na B3, a Bolsa de Valores 

de São Paulo, e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), limitados em até 25% da 
emissão feita pela empresa. A reformulação do modus operandi da alocação dos 

recursos precisa ser aprovada pelo conselho curador do FGTS e a meta é que o novo 
modelo seja totalmente implantado para a escolha de novos investimentos até o final 
deste ano.  

 
Para o vice-presidente de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa, 

Flávio Arakaki, a reformulação acaba com a figura do intermediário, que se colocava 
como aquele que podia facilitar ou complicar a vida das empresas que têm interesse 
nos recursos.  

 
“O fundo não pode ser uma singularidade no mercado, pois idiossincrasias geram 

distorções de todos tipos. O modelo de atuação tem de estar parecido com o do 
mercado e o mais impessoal possível”, afirma Arakaki. “As condições e o cronograma 
da emissão serão estabelecidos através de oferta pública, de forma equânime e 

transparente para todos os investidores interessados.”  
 

Antes, a Caixa – que administra o fundo, criado no governo Lula para investimentos 
em projetos de infraestrutura – selecionava as propostas, fazia uma análise prévia e 
apresentava os projetos para o comitê de investimento, formado por representantes 

do governo, dos trabalhadores e de confederações patronais. Com o primeiro aval do 
órgão, a Caixa estruturava a operação para ser novamente submetida ao órgão.  

 
Em 2017, isso já mudou. O banco aderiu à chamada pública para definir quem recebe 

os recursos. O chamamento público estabelece critérios impessoais e transparentes 
para a seleção dos projetos. No entanto, não há necessidade de todas as operações 
serem realizadas em Bolsa. As mudanças tornam mais difícil o favorecimento de 

empresas com acesso direto a executivos da Caixa ou a políticos que costumam fazer 
indicações para os cargos de chefia no banco e no comitê de investimento que 

administra os recursos do fundo.  
 
Transparência  

Já que vão ocorrer pela Bolsa e pela CVM, as negociações poderão ser acompanhadas 
por qualquer interessado e será possível ver a rentabilidade de cada investimento a 

qualquer momento, uma vez que estará diariamente marcado a mercado (o preço 
reflete a taxa de juros que ele deve auferir a partir do instante de consulta até o 
vencimento). Isso não é possível no modelo atual, que permite ao fundo entrar como 
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sócio – com até 40% do valor do negócio ou R$ 1 bilhão – até mesmo em empresas 
de capital fechado.  
 

“Como todas as operações serão feitas em mercado público, haverá como se 
confrontar as informações divulgadas pelo fundo”, afirma Arakaki. A Caixa também 

criará um portal de transparência chamado Radar FI-FGTS para colocar informações 
sobre os investimentos, além das exigidas pela lei.  

 
O consultor de infraestrutura Claudio Frischtak, da Inter.B, considera esse o ponto 
positivo do novo modelo, diferentemente da forma como são aplicados os recursos 

atualmente, sem que seja possível acompanhar o retorno de cada ativo. “O mercado 
dá transparência, ainda que tenha distorções”, afirma. “É preciso mudar, porque o 

modelo atual acabou favorecendo esses atos de corrupção. Ainda que não esteja 
acontecendo nada agora, ninguém garante que as mesmas práticas não continuem no 
futuro”, diz.  

 
Para Frischtak, a gestão do FI-FGTS deveria ser dada a instituições privadas, que 

concorreriam em uma licitação para administrar a carteira. “Os trabalhadores precisam 
ter um retorno razoável e a garantia que os recursos serão aplicados da melhor forma 
possível”, afirma.  

 
Além de financiar projetos de infraestrutura, o FI-FGTS foi criado também com o 

objetivo de melhorar a rentabilidade do FGTS (de 3% ao ano mais a Taxa Referencial 
– TR). Pelas regras do fundo, a rentabilidade de referência é de 6% ao ano, mais a 
TR. A rentabilidade prévia do ano passado é de 6,7%, mas o resultado consolidado 

ainda não foi fechado.  
 

Paraná propõe prazo de isenção de ICMS a pequeno gerador de energia e 

frustra setor 

18/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
Projeto que estabelece benefício de 48 meses está na ordem do dia para ser 

votado nesta segunda-feira (18) na Assembleia Legislativa 

 
Secima/Divulgação  
 
O anúncio de que o Paraná sairia da condição de um dos únicos três estados que não 

incentivava a microgeração de energia renovável, por meio de isenção de ICMS, veio 
acompanhado de uma frustração para o setor. Quando aderiu ao convênio do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz) no mês passado – concordando em não cobrar 
a alíquota de 29% de quem gera mais energia do que precisa e resolve vender ao 
sistema elétrico – o governo paranaense condicionou o incentivo ao prazo de 48 

meses. Todos os demais estados, com a exceção de Santa Catarina, não estabelecem 
o fim do benefício.  

 
“É melhor que nada, mas colocará o Paraná na lanterna no incentivo às energias 
renováveis”, afirma Rodrigo Sauaia, presidente da Associação Brasileira de Energia 

Solar Fotovoltaica (Absolar). O Paraná é um dos que menos tem sistemas de captação 
fotovoltaica – cerca de 2 mil unidades contra 3,6 mil no Rio Grande do Sul, por 

exemplo. Com a adesão ao convênio, o Paraná concordou em não cobrar ICMS de 
quem gerar até um megawatt (1 MW), seja de energia solar, eólica, hídrica ou de 
biomassa. 
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Sauaia alega que há uma demanda reprimida, de pessoas que gostariam de investir, 
mas que a falta de previsibilidade sobre a amortização das despesas acaba reduzindo 
a atratividade de novos empreendimentos. O governo, porém, alega ter motivos para 

estabelecer um prazo.  
 

Como funciona 
O presidente da Absolar explica que a instalação de equipamento doméstico custa, em 

média, de R$ 15 mil a R$ 20 mil. Normalmente a residência consegue reduzir em 80% 
os gastos com a rede convencional de energia elétrica e gera excedente de 50%. O 
que não é usado acaba sendo injetado no sistema geral, mas o gerador não recebe 

dinheiro por isso e, sim, créditos de energia elétrica para abater no futuro. Contudo, 
atualmente, ainda é preciso pagar imposto sobre a geração extra.  

 
O setor trabalha para provar que, ao incentivar o investimento em energias 
renováveis, o governo paranaense arrecadará de outras formas, com a geração de 

empregos e com impostos nos demais componentes da cadeia produtiva, como 
equipamentos e a prestação de serviços. Por isso, a negociação para tentar tirar o 

prazo de 48 meses já começou. A expectativa é sensibilizar os deputados e o governo. 
“Já estamos dialogando e estamos confiantes de que será possível”, comenta o 
presidente da Absolar.  

 
Além de ter sido estabelecido no teor do convênio, o prazo também consta no projeto 

de lei enviado pelo governo à Assembleia Legislativa – e que está na ordem do dia 
para ser votado nesta segunda-feira (18). Em abril, um projeto de lei de conteúdo 
semelhante havia sido aprovado pelos parlamentares, mas foi vetado pela 

governadora Cida Borghetti (PP), com o argumento de que iniciativas de origem 
parlamentar que gerem despesas ou renúncia fiscal, sem apontar compensação, são 

inconstitucionais. A proposta do deputado estadual Ademar Traiano (PSDB), 
presidente da Assembleia, era direcionada exclusivamente para a energia solar. 
 

Meio termo 
O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, afirma que o governo 

tem motivos para estabelecer um prazo. Primeiro, o Paraná seria o mais prejudicado 
pela regra que determina a cobrança de ICMS no local de consumo da energia. Ou 
seja, é o maior produtor de energia, mas não fica com o imposto correspondente ao 

que é gerado. 
 

Além disso, o secretário considera que o prazo de 48 meses permitiria que fosse 
reavaliada, no futuro, se a projeção de renúncia fiscal está adequada. Para ele, o limite 
de tempo foi resultado de uma negociação, um meio termo melhor do que manter a 

cobrança do ICMS.  
 

“O inverso que seria danoso. Não estabelecer um prazo e depois decidir colocar um 
limite”, pondera. Para o secretário, caso fiquem provados os benefícios da isenção, o 

período de liberação de imposto pode ser estendido novamente, no futuro.  
 
Legislação 

Para que a medida passasse a valer, bastava que o convênio do Confaz fosse assinado 
e publicado um decreto governamental estabelecendo as regras. Mas a administração 

estadual informou que optou por propor uma legislação específica, entendendo que os 
deputados gostariam de discutir o assunto e que havia a intenção de garantir a isenção 
por força de lei.  

 
O governo estima que a isenção vai representar a renúncia fiscal de R$ 1,5 milhão em 

2018, R$ 4,5 milhões em 2019 e R$ 24 milhões em 2020. A compensação virá da 
reoneração de alguns tipos de operações de exportação.  
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Conta de luz pode subir até 15% no Paraná ainda em junho 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15/06/2018)  
 

 
Reajuste deve atingir consumidores de alta e baixa tensão de energia. Foto: Lineu 
Filho  

 
Em junho todo o mundo sabe: a tarifa de energia quase sempre aumenta e não há 
muito o que fazer. Em nota técnica publicada recentemente no site da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a previsão é de que, este ano, o valor da conta 
de luz sofra um acréscimo de até 15% para a maioria dos consumidores no Paraná. O 

valor deve ser repassado ao consumidor já a partir do dia 24 deste mês. A audiência 
pública que define se, de fato, a tarifa vai mesmo encarecer, acontece na próxima 
terça-feira (19), em Brasília mas, em todo o caso, vale preparar o bolso. 

 
Transporte, geração, transmissão, encargos setoriais. Parece grego? Pois é. Esses são 

apenas alguns dos itens que interferem anualmente no valor da conta de luz que eu e 
você pagamos todos os meses. Além do preço da própria energia, as variações sobre 
o custo desses produtos tendem a seguir as instabilidades do próprio mercado como 

inflação, alta do dólar, entre outros. 
 

No fim do ano passado, um balanço publicado pela Aneel previa que o Reajuste 
Tarifário Anual (RTA) – repassado ao consumidor pela Companhia Paranaense de 
Energia Elétrica (Copel) – pudesse variar entre 2,3% e 16,7%, de acordo com o preço 

da energia no mercado. Ao que tudo indica, no entanto, a conta deve ficar 17,55% 
mais cara para consumidores de alta tensão – como fábricas, indústrias, shoppings, 

condomínios e grandes estabelecimentos – e 15,13% para usuários de baixa tensão – 
como casas, apartamentos e pequenas lojas. 
 

Peso no bolso 
Caso aprovada, a correção não será nada discreta para o bolso do consumidor. Para 

te ajudar a entender quanto esse acréscimo representa, nós fizemos alguns cálculos. 
Suponha que uma empresa pague em torno de R$ 5 mil de energia elétrica todo o 
mês. A partir do reajuste, esse valor passará a R$ 5.875 mil. Já para um usuário 

comum, que gaste R$ 70 na conta de luz, o preço passará a girar em torno de R$80,60.  
Só que não para por aí. Outra questão a ser definida na mesma audiência pública pode 

interferir para mais ou para menos, em algumas dezenas, sobre a tarifa de luz no 
Paraná. A proposta, encaminhada à Aneel no ano passado pela própria Copel, por meio 
do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição S.A, questionava os valores 

repassados à empresa pública, por parte do Governo Estadual, para a chamada Conta 
de Desenvolvimento Energético (CDE) – encargo obrigatório pago por todas as 

empresas de distribuição do Brasil. 
 

No requerimento encaminhado à agência, o Reajuste Tarifário Anual (RTA) tinha 
previsão de aumento de 5.62% sobre o valor da conta de luz dos consumidores de 
alta tensão e de 6.0% sobre a dos usuários de baixa tensão. Para vigorar, o tópico 

depende de votação, a ser realizada na mesma audiência pública, no dia 19. 
 

Como fica? 
A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Copel que, por meio da assessoria de 
comunicação, explicou que os valores definitivos a serem repassados sobre a tarifa 
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de energia elétrica dos paranaenses ainda não foram estabelecidos oficialmente e 
dependem da decisão da Aneel para serem divulgados. 
 

A Aneel por sua vez, também por intermédio da assessoria de imprensa, afirmou que 
a definição do reajuste só será divulgado após a audiência pública. A reunião que 

acontece na sede da própria Aneel, em Brasília, começa às 9h e contará com a 
presença de cinco diretores, além de procuradores e secretários da Aneel. Também 

estará presente no pleito o diretor do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição 
S.A, Ricardo Vidinich, e representantes do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). 
 

A audiência será transmitida ao vivo no site da Aneel: aneel.gov.br . Para verificar 
o documento acesse: www2.aneel.gov.br/ e crie um login na área de cadastros. Em 

seguida, clique em “processos” – na aba superior da página inicial e “consulta 
processual”. Com o código 48500.002207/2018-41 é possível acessar o descritivo. 
 

eSocial: Como fazer pagamento retroativo em caso de salário mínimo 

regional 

18/06/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 
Dentre tantas inclusões obrigatórias no eSocial, o reajuste salarial dos empregados 

domésticos, decorrente do aumento do salário mínimo, é uma delas.  
 

Dentre tantas inclusões obrigatórias no eSocial, o reajuste salarial dos empregados 
domésticos, decorrente do aumento do salário mínimo, é uma delas. O que muitos 
empregadores esquecem, porém, é que além do salário mínimo federal, há os salários 

mínimos regionais, instituídos por alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Trabalhadores que recebem menos que o mínimo regional precisam receber os 
reajustes das diferenças de pagamentos retroativos a janeiro. No caso de quem já 

recebe um valor superior ao novo piso, os reajustes devem ser feitos em negociação 
com a empresa. 
 

Para registrar esses pagamentos retroativos no eSocial,o empregador deve fazer a 
alteração contratual do trabalhador e inserir o valor atualizado do salário – que pode 

ser conferido no item 3.8 Consulta/ Alteração de Dados do Manual do Empregador 
Doméstico). Com essa inclusão, o eSocial calcula a remuneração do trabalhador 

(considerando já outras obrigações, como salário mensal, férias, 13º salário, 
afastamentos e até seus cálculos de rescisão) automaticamente. 
 

Em casos que houver a obrigação de diferenças salariais retroativas, o empregador 
deverá utilizar rubricas específicas, na folha de pagamento: 

 
- Retroativo - Diferença de remuneração mensal [eSocial3500] 
 

- Retroativo - Diferença de reflexo da remuneração variável no 13º salário 
[eSocial3501] 

- Retroativo - Diferença de férias gozadas [eSocial3502] 
- Retroativo - Diferença de verbas indenizatórias [eSocial3503] 
- Retroativo - Diferença de salário maternidade (pago pelo INSS) [eSocial3504] 

http://www.aneel.gov.br/
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- Retroativo - Diferença de salário maternidade - 13º salário (pago pelo INSS) 
[eSocial3505] 
 

- Retroativo - Diferença de auxílio-doença acidentário (pago pelo INSS) [eSocial3506] 
- Retroativo - Diferença de salário base do serviço militar obrigatório [eSocial3507] 

Para ver o detalhamento das rubricas, consulte o Anexo 1 – Tabela de Rubricas e 
Incidências, no Manual do Empregador Doméstico. 

 
O cálculo deverá ser feito manualmente pelo empregador e lançado em cada rubrica. 
O eSocial não gerará qualquer multa ou encargos incidentes sobre as diferenças pagas 

retroativamente, neste caso. 
 

Exemplo: 
 

 Um trabalhador doméstico do Rio de Janeiro cujo salário passou de R$ 1.136,53 

para R$ 1.193,36 em 2018, deverá ter a diferença de janeiro e fevereiro calculada da 
seguinte forma: 
 

1.193,36 (salário atual) – 1.136,53 (salário anterior) = 56,83 
56,83 x 2 (janeiro e fevereiro) = 113,66 

 

 Supondo que nesse período ele também fez horas extras, o empregador deverá 
calcular as diferenças: 

 
5 horas extras em janeiro e 5 horas extras em fevereiro = 10 horas extras Valor pago 

= 1.136,53 / 220 = 5,16 (salário-hora) x 1,5 (adicional de 50% de HE) = 7,75 x 10 
horas = 77,50 
 

Valor atualizado = 1.193,36 / 220 = 5,42 (salário-hora) x 1,5 (adicional de 50% de 
HE) = 8,13 x 10 horas = 81,13 

 
Diferença apurada = 81,13 - 77,50 = 3,63 
 

 O valor total (113,66 + 3,63) = 117,29 deverá ser lançado na rubrica Retroativo - 
Diferença de remuneração mensal [eSocial3500] na folha de pagamento do mês de 

março/2018. 
 

Cresce número de empresários com várias franquias 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 
 

Empreendedor com mais de uma loja, da mesma marca ou não, já é maioria 
no setor  
 

A proporção de empreendedores com mais de uma franquia, da mesma marca ou de 

marcas diferentes, está crescendo e hoje representa o perfil majoritário dos 
empresários desse setor. 

 
Neste ano, franqueados multiunidades já são 84% dos parceiros de negócios da rede, 
contra 74,5% em 2017 e 68,5% em 2016, segundo pesquisa da ABF (Associação 

Brasileira de Franchising) em parceria com o Grupo de Estudos de Franquias da USP 
de Ribeirão Preto. 

 
No caso dos franqueados multimarcas, eles passaram de 38%, em 2016, e 43%, em 
2017, para 54%, em 2018. 

 
O movimento reflete uma mudança na relação das marcas com seus parceiros, iniciada 

há cerca de uma década, de acordo com Paulo Ancona, sócio-diretor da Ancona 
Consultoria. 
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“Quando as franquias começaram no país, as marcas queriam lealdade, e a relação 
entre franqueador e franqueada era parecida com a de patrão e empregado. Há dez 
anos, os franqueados passaram a ser vistos como parceiros”, diz Ancona. 

 
Para as marcas, é uma forma de crescer com menos riscos. Para os franqueados, um 

jeito de expandir e diversificar os investimentos. 
 

É algo para empresários com conhecimento do mercado e boa capacidade de gestão 
de pessoas e planejamento, de acordo com Vanessa Bretas, gerente de inteligência de 
mercado da ABF. 

 
Outro pré-requisito é ter capital para investir, especialmente nas categorias 

desenvolvedor de área (quando o franqueado recebe um território para franquear com 
lojas de sua propriedade) ou master-franqueado, que tem o direito de subfranquear. 
 

Juliano Aniteli, 43, explora a Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo. No final 
de 2015, ele abriu a primeira loja de pizzas da Patroni no estádio; no começo de 2016, 

implantou mais sete unidades da rede. O investimento inicial foi de R$ 1 milhão. 
 
Das oito lojas distribuídas nos setores da Arena (norte, sul, leste, oeste) saem, em 

média, 2.500 pizzas por jogo. Há promoções para alguns setores, como o Combo 
Torcedor, mais barato, oferecido onde fica a torcida organizada. O faturamento mensal 

médio é de R$ 300 mil. 
 
Aniteli mapeou o mercado e escolheu uma marca sólida na área de fast food. Fez 

adaptações para corintianos, como mudar a cor da marca para preto e branco. 
 

Além de multifranqueado, Aniteli é multimarcas (tem lojas da Bob’s e da Giraffas) e 
afirma ter montado a primeira praça de alimentação com marcas de shopping center 
em um estádio. 

 
Os grandes empreendimentos, como o de Aniteli, são levados por cerca de 27% dos 

multifranqueados. O perfil mais típico (57,5%) é o “sequencial não projetado”. O 
empresário começa com uma loja e pode adquirir novas unidades. 
 

Francisco Maciel, 68, comprou a primeira franquia da Casa do Construtor, para aluguel 
de materiais de engenharia e bricolagem, há dez anos, na zona norte da capital. Nos 

últimos dois anos, abriu outras duas lojas, em Santo André (Grande São Paulo). 
 
“Para ampliar o faturamento durante a crise, só abrindo mais lojas. E fatores como 

manutenção do estoque são vantajosos”, diz Maciel. 
 

O investimento em cada loja foi cerca de R$ 400 mil e, hoje, seu faturamento mensal 
fica em torno de R$ 90 mil. 

 
Maciel esperou oito anos para este segundo passo, mas alguns franqueados já entram 
no negócio com um plano de expansão. É o tipo “sequencial projetado”, quase 11% 

dos multifranqueados. 
 

Quando Marco Zanardini, 43, abriu a primeira loja da Bubble Mix Tea, que venda a 
bebida borbulhante à base de chás e cafés criada em Taiwan, já pensou na 
possibilidade de crescer com a marca.“Queria algo inovador, mas em curva de 

crescimento para minimizar o risco”, diz. 
 

A primeira loja foi aberta em 2017, em Curitiba. No mesmo ano, Zanardini abria a 
segunda, também na capital paranaense. Neste ano, foram inauguradas mais duas 
unidades, em Florianópolis e no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/recessao-foi-positiva-para-o-mercado-inteiro-afirma-consultor.shtml


O investimento passou de R$ 150 mil nas primeiras para R$ 170 mil nas unidades 
mais recentes. Nas quatro lojas, ele fatura de R$ 35 mil a R$ 75 mil por mês, 
dependendo da localização e da época do ano.  

 
A área de alimentação também foi a opção de Rafael Barbugiani, 36, em 2008, quando 

adquiriu uma franquia do restaurante Divino Fogão. Em dois anos, abriu duas lojas. 
Cinco anos atrás, abriu outras duas unidades. 

 
O investimento em cada loja foi cerca de R$ 750 mil, e o faturamento mensal médio 
é hoje cerca de R$ 250 mil. 

 
“Quase fiquei maluco quando abri a segunda loja. Aprendi que multifranqueado tem 

que saber delegar”, diz. Passado o susto inicial, Barbugiani aproveita as vantagens de 
ter várias lojas, como ter volume de compras para negociar melhor com fornecedores. 
 

Marcos Jorge recebe representantes do setor de franquias brasileiro 

18/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 15/06/2018) 

 

 
No encontro, foi destacado o avanço das relações com a China 

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, se reuniu nesta 

sexta-feira, em Brasília, com representantes da Associação Brasileira de Franchising 
(ABF) para tratar de demandas do setor de franquias. 
 

Ele lembrou que o ProVA, Laboratório de Inovação do Varejo, inaugurado na semana 
passada em São Paulo, tem iniciativas voltadas à franquia. “Acredito que teremos, em 

breve, condições de desenvolver excelentes soluções para esse setor”, destacou.  
 

Como explicou Marcos Jorge, a proposta do laboratório é disponibilizar ao setor 
varejista brasileiro um ambiente colaborativo para a construção de ações e programas 
de estímulo à inovação.   

 
No encontro, Altino Cristofoletti, presidente da ABF, elogiou os esforços da Secretaria 

de Comércio e Serviços para que as relações comerciais com a China avancem. Em 
setembro do ano passado, o MDIC e o Ministro do Comércio da China (MOFCOM) 
assinaram Memorando de Entendimentos sobre Cooperação em Comércio Eletrônico, 

pelo qual se comprometeram a incentivar a cooperação empresarial no comércio 
eletrônico entre os dois países. 

 
“Realizamos uma missão com empresários de franquias brasileiras para a China com 
o apoio do ministério. Notamos que podemos ampliar nossas relações com esse país, 

principalmente, via e-commerce”, disse. 
 

A ideia da ABF é realizar em setembro uma nova missão à China com representantes 
do setor de comércio eletrônico, varejo e inovação digital. 
 

Franquias  
Com 146,1 mil postos de venda, o setor de franquias gera cerca de 1,2 milhão de 

empregos diretos no Brasil. De acordo com um balanço divulgado pela ABF, a indústria 
do franchising no Brasil registrou um crescimento de 8% no ano passado, com receita 
superior a R$ 163 bilhões. 

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3366-marcos-jorge-recebe-representantes-do-setor-de-franquias-brasileiro


A ABF tem mais de 1.000 associados, entre franqueadores, franqueados e 
colaboradores. 
 

Microfranquias ganham força e abrem mercados para grandes negócios 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 

 
Expansão deve-se, em parte, ao aumento de profissionais fora do mercado 

formal de trabalho  
 

O crescimento das microfranquias garantiu a elas, pela primeira vez, um espaço 
próprio na ABF Franchising Expo, feira que começa em 27 de junho. Serão 27 marcas 

das cerca de 600 redes que atuam nesse modelo, diz Adriana Auriemo, da ABF. 
 

A expansão das micro deve-se, em parte, ao aumento de profissionais fora do mercado 
formal de trabalho. Mas também é motivada pela necessidade das grandes redes de 
conquistar mercados em cidades de até 15 mil habitantes. 

 
O modelo está amadurecendo e se adequando ao padrão das maiores marcas. “É 

preciso entender que microfranquia não é vender microsserviço nem oferecer 
microssuporte”, diz Paulo Ancona, que atua há mais de 20 anos na área de franchising. 
“O que define uma microfranquia não é ter rede pequena ou lucrar pouco, mas ter 

investimento inicial que não passe dos R$ 90 mil”, completa Auriemo. 
 

Os investidores buscam novos nichos junto com a garantia de marcas estabelecidas. 
Um food truck de hambúrguer foi a oportunidade vista por Dharlan Nicoletti Neves, 
48, que já tinha um trailer próprio de crepes e se tornou franqueado da Los Ogros. 

 

  
Dharlan Nicoletti Neves, franqueado do food truck Los Ogros - KEINY 

ANDRADE/FOLHAPRESS  
 
O franqueamento na empresa começou há pouco mais de um ano. São 14 trailers de 

hambúrguer na capital e no interior de São Paulo, mais seis em fase experimental. As 
próximas unidades serão abertas em Fortaleza e no Rio. 

 
“O investimento padrão é de R$ 80 mil, com opção de investir 50% do valor e diluir o 
restante pagando R$ 1,50 a mais de royalties a cada lanche vendido”, conta Bruno 

Queiroz, 28, sócio da marca. 
 

Já o faturamento médio é de R$ 25 mil a R$ 30 mil. Em dois meses, Neves diz já ter 
alcançado os R$ 25 mil. Como o empreendimento é enxuto —só trabalham ele e um 
chapeiro—, consegue atingir a meta de 30% de rentabilidade. 

 
A OdontoCompany, rede de clínicas odontológicas há mais de 30 anos no mercado, 

criou um produto micro para cidades de até 15 mil habitantes. 
 
“O investimento pode ser dividido em 36 parcelas, e garantimos a estrutura de 

marketing, mídia, treinamento e projeto arquitetônico”, afirma Paulo Zahar, 53, 
presidente da marca. O investimento inicial é de R$ 30 mil, e o faturamento mensal 

pode chegar aos R$ 55 mil, segundo Zahar.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/microfranquias-ganham-forca-e-abrem-mercados-para-grandes-negocios.shtml


A projeção é baseada no desempenho de duas unidades-piloto abertas há três anos. 
A meta de Zahar é abrir cinco nos próximos meses. 
 

Outra oportunidade está no setor de reparos para celulares. A ideia de Lucas Linhares, 
sócio-diretor da HashTec, é oferecer um serviço autorizado pelos fabricantes de 

aparelhos em cidades menores. 
 

Linhares afirma que, com um investimento inicial de R$ 30 mil (para quiosque) ou R$ 
40 mil (loja), o franqueado pode ter um faturamento médio de R$ 50 mil mensais. 
A marca é ligada ao PLL, grupo credenciado por fabricantes de celulares, para ter peças 

e garantia do serviço. Com isso, Linhares espera chegar, em três anos, a 200 
franquias.  

 
Outra área a ser explorada pelas micros é a dos negócios B2B (serviços prestados de 
uma empresa para a outra). 

 
Richard Freitas, 42, criou uma microfranquia para donos de franquias ou micro e 

pequenas empresas. A Protect Soluções oferece consultoria de gestão e seguros para 
esses empreendimentos.  
 

Freitas diz ter descoberto o nicho trabalhando em grandes seguradoras. “Pequenos 
empresários não têm o atendimento que precisam nem produtos adequados.” A marca 

dá treinamento, aconselhamento e lista de clientes potenciais, além da parceria com 
grandes empresas, a franqueados que trabalham de casa. 
 

O investimento inicial é de cerca de R$ 26 mil, e os R$ 16 mil da taxa de franquia 
podem ser divididos em 12 meses. A projeção de faturamento é de R$ 8.000 por m 

 

Conheça prós e contras antes de escolher entre franquias locais ou globais 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 

 
Das 2.800 franqueadoras no país, 200 são estrangeiras com público fiel e 

retorno mais lento  
 

Preferidas dos franqueados, as redes brasileiras são mais procuradas porque, ao 
menos em tese, possuem maior intimidade com o ambiente de negócios, viveram na 

pele as crises recorrentes, conhecem as brechas e oportunidades em primeira mão. 
Também porque teriam maior capacidade de monitoramento da rede, decisiva para o 

ganho de escala. 
 
Segundo os especialistas, os pontos fortes das redes estrangeiras começam na 

expertise acumulada nos países de origem, na escala do negócio, e principalmente na 
força da marca e no apetite do público fiel a ela. Isso explica porque algumas das 

maiores redes exigem investimentos na casa de R$ 700 mil, no ramo de alimentação, 
por exemplo, mesmo depois da crise. 
 

O mercado nacional de franquias é dominado por brasileiras. Das 2,8 mil 
franqueadoras no país, cerca de 200, são estrangeiras. Elas veem de 26 países, e EUA, 

Portugal e Argentina lideram o ranking, com respectivamente 40%, 11% e 7% do 
investimento total, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising). 

 
A consultora Lyana Bittencourt, diretora-executiva do Grupo Bittencourt, cuida do 
processo de estruturação da rede norte-americana de malas Samsonite, que lança sua 

operação na feira da ABF.  
 

“Ao contrário dos fast food, no comércio de malas não existem tantas franquias. E é 
uma marca reconhecida pelos clientes, que chega ao país com tradição”, diz Lyanna. 
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Até agora, a Samsonite só tinha lojas próprias. As franquias deverão entrar em 
operação no segundo semestre. 
 

No mercado brasileiro desde 2010, a rede argentina de sorvetes Freddo tem 29 pontos 
no país. Chegou a 35 unidades, mas adaptou seu negócio à crise e às características 

do mercado. No início vendia só sorvetes, como na Argentina, mas incluiu sanduíches, 
salgados, doces, cafés e outros itens. 

  
Os sorvetes continuam a ser fabricados em Buenos Aires e chegam ao Brasil em 
caminhões. O candidato a franqueado passa por um treinamento de ao menos uma 

semana na capital argentina. 
 

“O relacionamento com os argentinos é fundamental para o negócio. A vantagem é 
que eles nos entendem, inclusive por terem crises parecidas com as brasileiras”, diz 
Juliano Ribeiro, diretor de mercado da Freddo. “Em alguns casos, aceitam as sugestões 

dos franqueados, como a ampliação do cardápio”. 
 

A expectativa da Freddo é voltar a 34 unidades até o fim do ano, todas de franquias 
com investimento inicial de R$ 250 mil a R$ 300 mil e retorno prometido de 24 a 30 
meses. Mais que crescer em número, o momento da rede é de se concentrar na 

recuperação da rentabilidade. 
 

Especializada em assistência pessoal de idosos, a Home Angels integra o grupo 
brasileiro Zaiom, de Campinas (SP), que tem outras redes de franquias. A primeira 
surgiu em 2008, no ramo de reforço escolar infantil. No ano seguinte, os sócios criaram 

a Home Angels, de cuidadores. 
 

São 120 franqueados no Brasil e outros 25 em fase de implantação. A empresa 
considera abrir uma unidade a cada 250 mil habitantes. 
 

Com investimento inicial de R$ 25 mil a R$ 80 mil, conforme o perfil da cidade, o gasto 
médio mensal é de R$ 12 mil, em um segmento de crescimento acelerado. “A grande 

vantagem é que conseguimos ensinar todas as habilidades que os franqueados 
precisam ter para administrar o negócio a longo prazo”, diz Artur Hipólito, diretor da 
Home Angels. “Os franqueados saem com site no ar, campanha online, contratos para 

cuidadores, tudo pronto para trabalhar.” 
 

Gigante global, a rede do McDonald’s tem 929 restaurantes no Brasil. Cerca de 370 
são operados por 62 franqueados, com 2 milhões de clientes por dia.  
 

O perfil dos franqueados, segundo a empresa, é ter afinidade com o varejo e habilidade 
para o relacionamento pessoal. Mas é preciso passar por um treinamento de nove 

meses. “Há um estágio com outro franqueado antes de assumir sua própria loja”, diz 
Dorival Oliveira, vice-presidente de franquias do McDonald’s. 

 
Além da taxa de franquia e dos royalties mensais, o franqueado arca também com os 
equipamentos. A rede banca o investimento imobiliário e de instalações, com posterior 

contrato de locação, mas não revela o investimento inicial. 
 

A rede norte-americana, que anunciou investimento de R$ 1,25 bilhão no Brasil entre 
2018 e 2019, pretende abrir mais 128 restaurantes.  
 

Professor da pós-graduação da Unip, Pedro Resende Melo chama a atenção para os 
custos mais elevados das estrangeiras, o que se traduz em tempo maior para a 

recuperação do investimento.  
 
“No caso das nacionais, o maior dilema tem a ver com a dificuldade para interiorizar 

a rede, replicando o modelo em mercados menores, o que nem sempre funciona.” 
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Expansão internacional de franquias exige planejamento e bons parceiros 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 
 

Número de marcas brasileiras com unidades no exterior só faz aumentar  
O número de franquias com lojas no exterior explodiu nas últimas décadas. No ano 

2000, só 15 marcas nacionais operavam fora do Brasil; hoje, 129 têm unidades em 
outros países, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). 

 
O sucesso de algumas empresas impulsiona outros franqueadores a tentar carreira 
internacional. A expansão, porém, exige planejamento minucioso, que inclui estudo 

de mercado, melhorias na estrutura de gestão e escolha cuidadosa dos franqueados. 
“O empreendedor precisa saber se sua empresa está preparada para a 

internacionalização”, afirma Cláudia Bittencourt, consultora e sócia do grupo 
Bittencourt, especializado em franquias.  
 

Segundo ela, a decisão de internacionalizar o negócio pode ter várias motivações, 
desde a simpatia por determinado país ou um convite de redes de negócios até uma 

demanda reprimida no Brasil.  
 
Depois de optar pela expansão, é preciso fazer um estudo detalhado das condições do 

mercado em potencial, incluindo uma avaliação da concorrência e do comportamento 
do consumidor. O empresário também deve contratar advogados para auxiliar com as 

legislações do outro país e entender os aspetos tributários do local. 
 
Outro ponto crítico é a gestão. Cuidar de unidades no exterior exige muito mais do 

administrador do que comandar negócios no mercado interno. Afinal, será necessário 
acompanhar as lojas a distância. 

 
A Chilli Beans, rede especializada em óculos escuros e assessórios, estruturou uma 
área de suporte que se concentra nas novas operações. 

 
De acordo com o fundador da franquia, Caito Maia, as franqueadoras devem ter 

equipes dedicadas às lojas internacionais, que normalmente demandam adaptações.  
 
“Ao entrar em um novo país, fazemos o desenho econômico de cada uma das 

operações para termos lucro obedecendo as características de custos e 
competitividade de preços desse mercado”, conta. 

 
Outro aspecto importante é o cuidado com o parceiro escolhido no exterior.  
 

“Muitas vezes ele tem toda a capacidade financeira para ser um sócio, mas não tem 
perfil para o negócio. Não tem dedicação, competências e habilidades para aquele 

segmento”, afirma Bittencourt. 
 

De acordo com Maia, desde 2005, quando a Chili Beans iniciou sua internacionalização 
ao abrir uma loja em Portugal, a empresa sempre se preocupou em fazer uma seleção 
cuidadosa dos novos franqueadores.  

 
Atualmente a marca de óculos de sol tem 60 franquias em 12 países, entre os quais 

Estados Unidos, Bolívia, Kuwait, México, Peru, Tailândia e Portugal. Com um 
faturamento de R$ 700 milhões em 2017, a empresa não informa o peso das unidades 
do exterior no total da receita. 

 
O fundador e presidente da Igui, rede de franquias de piscinas em fibra de vidro, Filipe 

Sisson, também destaca a importância de escolher bem os franqueados. 
 
“Por mais que você entenda seu produto e tenha estudado o novo mercado, o parceiro 

é fundamental para entender o consumidor local”, afirma Sisson.  
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A Igui é uma das franquias brasileiras com maior índice de internacionalização, com 
unidades em mais de 40 países. Fundada em 1995 em Gravataí (RS), a marca estreou 
no mercado externo no final dos anos 1990 exportando para Argentina. Em 2003, foi 

aberta uma fábrica na cidade de Rosário.  
 

A transformação das lojas em franquia ocorreu em 2008 no Brasil e foi incorporada ao 
processo de internacionalização. “Adotei o formato de franquia para consolidar a 

marca”, afirma. 
 
Segundo Sisson, é importante saber que não haverá ganhos no curto prazo. 

“Dificilmente vai sobrar algum recurso no começo, o retorno é de longo prazo.” 
 

Para ele, quem decide investir no exterior deve estar preparado para enfrentar 
obstáculos. Ele cita os exemplos de Portugal e México, lugares onde teve dificuldades 
nos primeiros anos.  

 
A persistência valeu a pena, afinal os negócios da empresa no exterior têm suavizado 

os impactos da retração do mercado interno.  
 
Em 2017, a receita total da Igui recuou 1% sobre o ano anterior e atingiu R$ 538,4 

milhões. O recuo não foi maior porque as vendas para o exterior tiveram um aumento 
de 35%, passando R$ 82,1 em 2016, para R$ 110,9 milhões no ano seguinte. As 

vendas no Brasil encolheram 7% em 2017. 
 
A experiência de quem se firmou no exterior foi levada em conta pela franquia 

especializada em cafés especiais Sterna Café. A empresa quer garantir uma gestão 
capacitada no seu primeiro negócio no exterior —uma loja em Washington, nos 

Estados Unidos ainda em 2018.  
 
Para isso, já negocia com um sócio que vai garantir o fornecimento de insumos e já 

tem um candidato para ser seu master franqueado no território norte-americano, 
aquele que terá o direito de subfranquear outras unidades. 

 
“Ele será o guardião de nossa marca. A nossa preocupação é ter uma parceria sólida 
fora do país”, explica Deiverson Sterna, proprietário da Sterna Café.  

 
Com 23 lojas, a Sterna está apresentando forte crescimento. Em 2017 seu 

faturamento foi R$ 6,2 milhões, 150% superior ao alcançado no ano anterior. 
 

Empresas terão que contar com a qualidade dos profissionais mais velhos 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 
 

 
 
Aos 57 anos, Julio Bonnazi perdeu o emprego. Atuava como gerente de uma franquia. 

Com mais de quatro décadas de registro na carteira, boa parte desse tempo como 
chefe, o administrador não imaginava que sua recolocação seria tão difícil e demorada.  
"Fiquei dois anos sem ao menos ser chamado para entrevistas. Eu me sentia invisível. 

O retorno era de que haviam gostado do currículo, mas não me chamariam naquele 
momento."  

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/06/1972005-empresas-terao-que-contar-com-a-qualidade-dos-mais-experientes.shtml


Nos casos em que tinha algum conhecido na empresa, acabava sabendo que o motivo 
da não contratação era a idade.  
 

A vaga só apareceu neste ano, após Bonnazi aprender a se "vender direito" para o 
atual mercado -que tem banido um tanto de ofícios tradicionais e trazido à tona postos 

ligados aos avanços tecnológicos, o que deixa os mais velhos ainda mais vulneráveis.  
Ao mesmo tempo, a mudança do perfil demográfico do país faz crescer o número de 

idosos em busca de trabalho.  
 
Uma pesquisa do Datafolha divulgada em março mostrou que a fatia de brasileiros 

com 60 anos ou mais empregados ou em busca de vaga passou de 20% para 26% do 
total entre 2007 e 2017.  

 
É um contingente que o empregador não vai conseguir ignorar. "Ainda há preconceito 
porque temos uma cultura que valoriza muito o jovem, mas algumas empresas já 

começam a nos procurar atrás desse profissional acima dos 50", diz Mórris Litvak, 
presidente-executivo da MaturiJobs.  

 
Criada há três anos, a Maturijobs faz a ponte entre os profissionais maduros e as 
empresas. No atendimento às empresas trata de temas como integração 

intergeracional e, na orientação de carreira àqueles com mais de 50 anos, oferece 
atualização tecnológica e de gestão.  

 
"É comum que o gestor não esteja preparado para ter alguém na equipe mais velho 
que ele ao mesmo tempo em que o profissional com mais de 50 precisa entender as 

mudanças na gestão e estar aberto a ser liderado por alguém mais jovem", compara 
Litvak.  

 
Em um curso da Maturijobs, Bonnazi descobriu que deveria mostrar ao empregador, 
além das habilidades técnicas, o fato de seus quase 60 anos ter acrescentado ao seu 

currículo competências como resiliência em situações de crise e formalidade nas 
situações necessárias.  

 
Há dois anos, ele trabalha em uma empresa de certificação digital que tem uma equipe 
jovem, e que precisava de alguém com foco nos clientes de mais idade. Seu chefe, 

conta, é mais novo que seu filho.  
 

"A companhia entendeu que ter funcionário mais velho é questão de 
representatividade. O cliente gosta de ter um igual para atendê-lo."  
 

Recessão foi positiva para o mercado inteiro, afirma consultor 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/06/2018) 

 
Segundo o diretor da Rizzo Franchise, crise econômica obrigou o investidor a 

rever seus erros  
 

Ex-executivo da Shell e do Citibank, o consultor Marcus Rizzo, diretor da Rizzo 
Franchise, desde meados dos anos 1980 se dedica ao mercado de franquias. Graduado 

em administração, ajuda candidatos a franqueados a encontrar uma rede e colabora 
na estruturação de franqueadores. 

 
Na ponta do lápis, cita o consultor, o país foi de 150 redes franqueadoras em 1986 
para mais de 3.200. O número de franqueados, no mesmo período, passou de 400 

unidades para mais de 230 mil. 
 

Apesar de impressionante, a evolução foi desequilibrada, segundo Rizzo. “Nos EUA, 
existem hoje 1.600 franqueadores e 1,7 milhão de unidades. Isso significa que temos 
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baixa produtividade no Brasil e que nossas franquias ainda não ganharam escala 
representativa”, avalia. 
 

 
Marcus Rizzo - Divulgação  

 
Como a crise afetou as franquias?  

Quando olho para os franqueados que quebraram, é muito negativo, 
independentemente das razões. Quando olho para o mercado como um todo, teve um 
efeito bastante sadio. As redes que são chamadas de ‘empurroterapia de produtos’, 

que abriram lojas em qualquer lugar, são justamente as primeiras a sentir. Isso 
obrigou muitos franqueadores, não necessariamente mal-intencionados, a rever a 

localização, seus investimentos iniciais... Já o McDonald’s não vende hambúrguer aos 
franqueados, mas se junta a eles para comprar o melhor hambúrguer do mercado, 
segundo o padrão dele, cuidando do custo da mercadoria vendida pelo franqueado. 

 
Com a crise, surgiram vários modelos menores.    

Muitos franqueadores inventaram franquia grande, média, pequena, quiosque, 
bicicleta, truck food... Tamanhos diferentes para supostamente o mesmo modelo de 
negócio. Mas o mercado não aceita, rapidamente responde fechando esses negócios. 

 
Nem sempre dá para replicar o modelo?    

O McDonald’s tem um modelo que ele ajusta para melhorar cada vez mais e ser 
mundial. Vimos negócios sem nenhuma consistência, como paleta mexicana, em que 
o franqueado tinha de investir R$ 400 mil ou R$ 500 mil, para uma venda média de 

R$ 8. Um negócio desse não vai ter retorno nunca. Já tivemos isso com bolerias, 
cupcakes, frozen yogurt... Não dá para fazer qualquer coisa sem antes ter testado, 

sem certa consistência e experiência operacional para começar a fazer franquias.  
 

Mas pasme: 34% dos franqueadores que existem no mercado não possuem 
experiência anterior no negócio. E muita gente entra nessa história. Sendo que 
franquia é justamente vender experiência de quem sabe instalar, operar, abrir o caixa, 

fechar o caixa, contratar funcionários, demitir, rotacionar [os funcionários], sabe como 
servir ou preparar o produto. É isso que se compra como franqueado, é essa 

experiência. 
 
Quais nichos são mais promissores?    

A alimentação sempre foi e continuará sendo o grande segmento. E alimentação tem 
algumas coisas muito interessantes, é um mercado relativamente competitivo (ainda 

que no Brasil de modo geral não exista competição), mais pujante em matéria de 
franquias. E está sempre em evolução, com alguns players fortes que criam referência 
de qualidade em termos de operação de franquias.  

 
Ela se divide cada vez mais em nichos, ora tenta se especializar na alimentação 

saudável, já passou pelo clima do fast food, agora volta ao slow food... Existem 
algumas ondas que, se você se identificar com a operação, com o negócio, é muito 
interessante e ainda vai continuar sendo. 

 
Quais outras áreas?   

Outra área em que eu acredito sempre, por causa das características do país, é a área 
de educação. Temos visto agora uma certa renovação, saindo daquele modelo do 
ensino profissionalizante, de curta duração. Aos poucos, essas franquias precisam 
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deixar de vender somente apostila para vender know-how de como gerenciar uma 
escola. Mas ainda temos muita carência no ensino profissionalizante, o que acaba 
ajudando a fazer o segmento evoluir. 

 
O sr. poderia dar exemplos?  

As escolas para crianças voltadas para a robótica, ainda que por enquanto não sejam 
um sucesso estrondoso. Há 20 ou 30 anos, tínhamos os cursinhos de computação, 

hoje estamos em outra fase, estamos na robótica, nos processos de automação, que 
são muito interessantes. E com uma estrutura didática voltada para um pouco de 
divertimento e com o olhar da educação. E o segmento de serviços, no sentido típico 

de prestação de serviços, como serviços domésticos, de limpeza comercial, de reparos 
e manutenção, que devem crescer bastante.  

 

Saque de cota do PIS/Pasep começa nesta 2ª; saiba o que fazer 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Nessa 1ª fase, têm direito ao pagamento trabalhadores com 57 a 59 anos  

 
Carteira de trabalho e previdência social - Gabriel Cabral/Folhapress  
18.jun.2018 às 2h00  
 

Começa nesta segunda-feira (18) o pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores e 
servidores públicos com menos de 60 anos que têm direito à cota do fundo. 

 
Nessa primeira etapa, que vai até 29 de junho, poderão sacar pessoas com 57 a 59 
anos, correntistas ou não da Caixa Econômica Federal, responsável pelo PIS (setor 

privado), ou do Banco do Brasil, relativo ao Pasep (setor público). 
 

O calendário foi anunciado pelos bancos na quarta (13), após o presidente Michel 
Temer sancionar lei e assinar decreto liberando o dinheiro para cotistas de todas as 

idades.  
 
Ao todo, 25 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 

4 de outubro de 1988 e que ainda não sacaram os recursos poderão receber os valores. 
A cota do PIS/Pasep é diferente do abono, pago todo ano para quem trabalhou com 

carteira no ano-base e teve renda de até dois salários mínimos. 
 
O governo espera injetar R$ 39,3 bilhões na economia. O valor médio a ser pago é de 

R$ 1.370 por cotista. O total disponível nessa primeira fase deve ser de R$ 8,6 bilhões. 
Os saques podem ser realizados nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. 

 
No caso do PIS, quem tem até R$ 1.500 para receber pode ir ao caixa eletrônico com 
a senha do cartão do cidadão. Nas lotéricas e correspondentes, é preciso ter senha 

cidadão, cartão e documento oficial de identificação com foto. 
 

Saques de até R$ 3.000 podem ser feitos com cartão do cidadão, senha e documento 
com foto em todas as unidades. Valores acima disso são pagos nas agências, também 
com documento oficial. 

 
No Banco do Brasil, caso o cotista não seja correntista ou poupador e tenha saldo de 

até R$ 2.500, poderá realizar a transferência via TED, sem custo, para conta de sua 
titularidade em outro banco pelos caixas do BB ou pelo site.  
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Para os demais, os saques poderão ser feitos nas agências mediante apresentação de 
documento com foto. 
 

Os cotistas, que não sacarem os valores até 29 de junho, terão outras duas 
oportunidades para receber o dinheiro. 

 
No dia 8 de agosto, o valor cairá na conta dos trabalhadores que são clientes da Caixa 

e do BB. Depois, a partir de 14 de agosto e até 28 de setembro, todos os demais 
trabalhadores e servidores poderão receber os recursos. Se não sacar nesse prazo, o 
cotista perde o direito ao benefício. 

 
Quem tem entre 57 e 59 anos e aguardar até agosto receberá os valores corrigidos 

pelo rendimento do fundo. No último exercício (julho de 2016 a junho de 2017), foi de 
8,9%.  
 

Ainda não há um índice de reajuste para este ano, mas o ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, já disse que a correção deve ficar entre 8% e 10%. "Um saldo de R$ 

1.000, por exemplo, vai passar para R$ 1.080 ou R$ 1.090, o que não é um valor 
desprezível." 
 

"Àqueles que puderem aguardar até agosto recomendamos que façam isso, para que 
os cotistas não percam o reajuste do exercício 2017/2018", disse também Paulo 

Caffarelli, presidente do BB. 
 
Alfredo Meneghetti, professor de pós-graduação em finanças e investimentos da PUC-

RS, diz que a prioridade com o dinheiro novo é quitar ou renegociar dívidas, para quem 
estiver no vermelho. 

 
"Depois, com o que sobrar, ou então quem não está inadimplente, pode buscar um 
investimento, pensando na flexibilidade e na liquidez do ativo", afirma. 

 
Além do dinheiro das cotas do PIS/Pasep, o contribuinte deve se preparar também 

para a entrada, nos próximos meses, da restituição do Imposto de Renda 2018 (ano-
base 2017), se tiver valores a receber. 
 

O primeiro lote foi debitado na sexta (15) para contribuintes com prioridade, como 
idosos e deficientes.  

 
O próximo pagamento está previso para 16 de julho. A consulta pode ser feita na 
página da Receita. 

 
"Caso tenha dívida, usar o dinheiro da restituição para quitar é o melhor a ser feito", 

orienta Leandro Rassier, também professor da PUC-RS. 
 

Projeção do Focus para PIB de 2018 passa de 1,94% para 1,76% 

18/06/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

Mesmo após o avanço do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) em abril, 
conforme divulgação da última sexta-feira, o mercado financeiro reduziu suas 

projeções de crescimento da economia em 2018 e 2019. A expectativa de alta para o 
PIB este ano foi de 1,94% para 1,76% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta 
segunda-feira, 18. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 2,50%.  

 
Para 2019, o mercado reduziu a previsão de expansão do PIB de 2,80% para 2,70%, 

ante 3,00% de quatro semanas atrás.  
 
Na última sexta-feira (15), o BC informou que o IBC-Br subiu 0,46% em abril ante 

março, na série com ajuste sazonal. O indicador é considerado uma espécie de “prévia” 
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para o PIB. No acumulado do ano, houve avanço de 1,55% do IBC-Br. Estes 
porcentuais, no entanto, ainda não captam os efeitos da greve dos caminhoneiros e 
da piora das condições financeiras, que ocorreram em maio.  

 
A projeção atual do BC, já passível de atualização, é de alta de 2,6% para o PIB em 

2018. O Ministério da Fazenda trabalha com um porcentual de 2,5%.  
 

No relatório Focus desta segunda, a projeção para a produção industrial de 2018 
passou de alta de 3,51% para elevação de 3,50%. Há um mês, estava em 3,80%. No 
caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,20%, 

ante 3,50% verificados quatro semanas antes. 
 

A pesquisa mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre 
a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 seguiu em 55,00%. Há um mês, 
estava no mesmo patamar. Para 2019, a expectativa foi de 57,05% para 57,15%, 

ante 57,00% de um mês atrás.  
 

Balança comercial 
Em meio ao avanço recente do dólar ante o real, os economistas do mercado financeiro 
alteraram a projeção para a balança comercial em 2018 na pesquisa Focus. A 

estimativa de superávit comercial passou de US$ 57,15 bilhões para US$ 58,34 
bilhões. Um mês atrás, a previsão estava em US$ 56,10 bilhões. Para 2019, a 

estimativa de superávit foi de US$ 49,60 bilhões para US$ 49,80 bilhões, ante US$ 
47,63 bilhões de um mês antes. 
 

Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 56 bilhões. 
No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2018 passaram de 

déficit de US$ 21,15 bilhões para resultado negativo de US$ 20,60 bilhões, ante US$ 
25,08 bilhões de quatro semanas antes. Para 2019, a projeção de rombo seguiu em 
US$ 36,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado para o próximo ano era de US$ 

38,05 bilhões. 
 

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 
Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 
tanto em 2018 quanto em 2019. A mediana das previsões para o IDP em 2018 passou 

de US$ 71,00 bilhões para US$ 70,00 bilhões, ante US$ 75,00 bilhões de um mês 
atrás. Para 2019, a expectativa recuou de US$ 77,00 bilhões para US$ 76,60 bilhões, 

ante US$ 80,00 bilhões de um mês antes. 
 

Selic no fim de 2018 permanece em 6,50% ao ano, aponta Focus 

18/06/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro  
 

À espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na 
próxima quarta-feira, 20, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas 

projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2018 e de 2019. 
 
O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 18, que a mediana das 

previsões para a Selic este ano seguiu em 6,50% ao ano. Há um mês, estava em 
6,25%. Já a projeção para a Selic em 2019 permaneceu em 8,00% ao ano, igual ao 

verificado há quatro semanas.  
 
Em entrevistas recentes, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a 

Selic, atualmente em 6,50% ao ano, não será usada para controlar a taxa de câmbio. 
Ao mesmo tempo, reforçou a indicação de que as decisões do Copom são tomadas 

apenas durante as reuniões. 
 

https://www.istoedinheiro.com.br/selic-no-fim-de-2018-permanece-em-650-ao-ano-aponta-focus-2/


Goldfajn reconheceu que o cenário externo tornou-se mais desafiador e esclareceu 
que o impacto dos choques do dólar ocorre através dos “efeitos secundários” sobre a 
inflação. A moeda americana acumula alta de 12,55% ante o real em 2018.  

 
No Focus agora divulgado, a Selic média de 2018 permaneceu em 6,53% ao ano, ante 

6,38% de um mês antes. A taxa básica média de 2019 foi de 7,18% para 7,25%, ante 
7,08% de um mês atrás.  

 
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de 
médio prazo, a projeção da taxa básica em 2018 seguiu em 6,50% ao ano, igual ao 

verificado um mês antes. No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic 
permaneceu em 8,00%, ante 7,50% de quatro semanas atrás. 

 

IPCA para 2018 projetado pelo Focus sobe de 3,82% para 3,88% 

18/06/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro  

 
Os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para a inflação de 2018 e 

2019. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 18, pelo 
Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 3,82% para 
3,88%. Há um mês, estava em 3,50%. Já a projeção para o índice em 2019 passou 

de 4,07% para 4,10%. Quatro semanas atrás, estava em 4,01%. 
 

A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano, 
cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 
3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% 

a 5,75%). 
 

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 
prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus foi de 3,63% 
para 3,83%. Para 2019, a estimativa do Top 5 seguiu em 4,00%. Quatro semanas 

atrás, as expectativas eram de 3,27% e 3,75%, respectivamente. 
 

Em 8 de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) havia informado 
que o IPCA subiu 0,40% em maio. No acumulado do ano, o índice de preços avançou 
1,33%. Também com influência sobre as projeções de inflação do mercado, o dólar à 

vista acumula alta de 12,55% em 2018.  
 

No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 
4,49% para 4,39% de uma semana para outra – há um mês, estava em 4,21%. 
 

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para junho de 2018 foi de 0,53% 
para 0,69%. Um mês antes, estava em 0,30%. No caso de julho, a projeção passou 

de 0,33% para 0,35%, ante 0,25% de quatro semanas antes. 
 

Preços administrados 
O Relatório de Mercado Focus indicou também elevação na projeção para os preços 
administrados em 2018.  

 
A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador este ano foi de alta 

de 6,00% para aumento de 6,16%. Para 2019, a mediana seguiu com elevação de 
4,50%.  
 

Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,40% para os preços administrados 
neste ano e elevação de 4,50% no próximo ano.  

 
As projeções atuais do BC para os preços administrados indicam elevações de 5,7% 
em 2018 e 4,2% em 2019. Estes porcentuais foram atualizados na ata do último 

encontro do Comitê de Política Monetária (Copom). 

https://www.istoedinheiro.com.br/ipca-para-2018-projetado-pelo-focus-sobe-de-382-para-388/


Outros índices 
O Focus mostrou, ainda, que a mediana das projeções do IGP-DI de 2018 subiu de 
6,86% para 7,18%. Há um mês, estava em 5,55%. No caso de 2019, o IGP-DI 

projetado foi de 4,41% para 4,45%, ante 4,27% de quatro semanas antes. 
 

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) 
são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos produtos de atacado, em 

especial os agrícolas. Nas últimas semanas, estes indicadores têm sido especialmente 
impactados pelo avanço firme do dólar ante o real.  
 

Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel, foi 
de 6,91% para 7,04% nas projeções dos analistas para 2018. Quatro levantamentos 

antes, estava em 5,36%. Para 2019, a projeção foi de 4,46% para 4,47%, ante 4,45% 
de quatro semanas atrás. 
 

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2018 passou de 2,67% para 2,69% no 
Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 2,58%. 

No caso de 2019, a projeção seguiu em 4,09%, ante 4,08% de um mês antes. 
 

Mercosul propõe ofensiva pelo livre comércio 

18/06/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

 
Os ministros das Relações Exteriores dos países-membros do Mercosul deliberam em 
17 de junho de 2018 em Assunção – AFP 

 
O Mercosul quer lançar uma ofensiva pelo livre comércio no próximo semestre para 

chegar a acordos comerciais com os grandes blocos mundiais – disseram os 
chanceleres dos países-membros neste domingo (17). 

 
“O Mercosul se apresenta novamente ao mundo como um ator decidido a promover o 
comércio”, declarou o ministro argentino das Relações Exteriores, Jorge Faurie, em 

sua intervenção no âmbito da reunião do Conselho Mercado Comum da organização, 
inaugurada por ele neste domingo. 

 
O encontro antecede a cúpula semestral de presidentes programada para esta 
segunda-feira. 

 
Faurie disse que a posição do Mercosul é, agora, dinâmica e quer obter “benefícios 

mais concretos”. 
 
O Mercosul negocia um acordo de livre-comércio da União Europeia e busca se abrir 

para a Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, Peru e México). O Uruguai, que assume a 
presidência semestral do bloco, quer avançar em acordos com a China. 

 
– Integrar o Mercosul na energia – 
 

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Eladio Loizaga, disse se concentrar 
especialmente no livre comércio dentro do bloco onde ainda persistem barreiras. 

 
“Devemos redobrar esforços para garantir, dentro do Mercosul, o livre trânsito de 
bens, especialmente os produzidos pelas pequenas e médias empresas, para que as 

https://www.istoedinheiro.com.br/mercosul-propoe-ofensiva-pelo-livre-comercio/


tarifas restantes sejam uma questão do passado, para aumentar o comércio e o 
emprego”, afirmou. 
 

Ele se referia à necessidade de integrar os países do bloco em matéria energética, o 
forte do Paraguai. 

 
“Não existem processos industriais sem energia abundante e barata, e devemos pôr 

essa vantagem a serviço dos cidadãos. No próximo semestre, devemos promover esse 
objetivo”, destacou. 
 

O Mercosul “se manteve muitos anos com uma agenda externa profundamente 
tímida”, disse o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes. 

 
“Mas vamos insistir até mostrar para o restante do mundo que estamos em uma fase 
renovada do Mercosul (…) de maior integração econômica da América Latina”, frisou, 

destacando que “temos vocação de regionalismo aberto para o mundo”.  
 

Nesta segunda, reúnem-se em Assunção os presidentes dos quatro países-membros 
do bloco: Horacio Cartes, o anfitrião do Paraguai; Mauricio Macri, da Argentina; Michel 
Temer; e Tabaré Vázquez, do Uruguai. 

 
– Chamado à União Europeia – 

 
O chanceler uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, fez um apelo à União Europeia para “que 
mostre uma vontade real de concluir as negociações” a favor de um acordo de livre 

comércio, as quais já duram 20 anos.  
 

Nin Novoa anunciou também que dedicará seus esforços para buscar um acordo de 
livre comércio com a China. Segundo ele, a China, que concentra 11% do comércio 
mundial, já firmou, em detrimento do bloco sul-americano, tratados com países 

concorrentes, como Chile, Nova Zelândia e Costa Rica. 
 

O ministro afirmou que esses países pagam menos tarifas para entrar na China em 
comparação com os membros do Mercosul, sobre os quais pesa uma taxa de quase 
15% em produtos agropecuários. 

 
“Apenas 9% dos nossos produtos estão isentos de tarifas”, destacou Novoa, insistindo 

em que fechar um acordo com a China “é uma decisão estratégica”. 
 

Rota 2030 exigirá que montadoras invistam em P&D 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 16/06/2018) 
 

Montadoras terão de investir um porcentual mínimo do faturamento anual em pesquisa 
e desenvolvimento para ter acesso aos incentivos tributários previstos no Rota 2030, 

programa automotivo que, após muitas idas e vindas, deve ser lançado até o fim do 
mês. Segundo fontes que acompanham as negociações, o governo exigirá 
investimento mínimo em P&D de 0,8% do faturamento a partir deste ano, porcentual 

que aumentará gradativamente até chegar a 1,2% em 2022.  
 

A MP que criará o Rota vai prever que pelo menos 20% dos investimentos virem 
créditos tributários que poderão ser abatidos do pagamento de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O porcentual 

poderá ser maior se o investimento for feito em áreas consideradas estratégicas pelo 
governo, como propulsão, conectividade, big data e inteligência artificial. As 

montadoras terão 15 anos para compensar os investimentos, com incentivos 
tributários de até R$ 1,5 bilhão ao ano.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/rota-2030-exigira-que-montadoras-invistam-em-pd/


Emissões. O programa prevê ainda que montadoras e importadores que venderem 
carros fora do padrão mínimo de segurança e eficiência energética paguem multa de 
20% da receita da venda.  

 
A partir de 2022, as exigências ficarão mais rígidas, com a redução de emissões de 

10% a 12% sobre os índices atuais e a previsão de que metade dos carros produzidos 
tenham equipamentos de segurança que só seriam obrigatórios em 2030, como 

câmeras de marcha à ré, aviso de cinto não afivelado, controle eletrônico de 
estabilidade e travas para cadeirinhas infantis.  
 

O governo vai zerar a alíquota de Imposto de Importação de carros híbridos, hoje de 
2% a 7%. Para elétricos já é zero.  

 
Elétricos. Além do Rota 2030, o presidente Michel Temer assinará dois instrumentos 
legais: um projeto de lei contemplando montadoras premium e um decreto que reduz 

o IPI de carros híbridos e elétricos. A alíquota cairá de 25% para um intervalo de 7% 
a 18%. Haverá ainda a previsão de redução de até 2 pontos porcentuais na alíquota 

do IPI de carros comuns que atingirem metas de eficiência energética a partir de 2022.  
 
As montadoras de carros premium/luxo reclamavam que tinham passivo de cerca de 

R$ 300 milhões em créditos tributários que não foram contemplados pelo Inovar-Auto, 
encerrado em dezembro. O projeto dará cinco anos para essas empresas abaterem os 

créditos tributários dos últimos anos.  
 
O Rota 2030 vem sendo discutido há mais de um ano e foi alvo de disputa entre os 

ministérios da Fazenda e da Indústria. Com uma fórmula que atendeu as duas pastas, 
e que não implica em incentivos sem contrapartidas das empresas, o setor espera que 

a MP seja assinada em evento no Palácio do Planalto na quarta-feira, mas a data ainda 
não está confirmada.  
 

Carro elétrico deve ter impulso com imposto menor 

18/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 16/06/2018) 

 
Com a redução de impostos a ser anunciada pelo governo, e a previsão de 
barateamento do custo da tecnologia nos próximos anos, carros elétricos e híbridos 

poderão responder por cerca de 20% das vendas no Brasil até 2030. A previsão é de 
estudo recém concluído pela CPFL Energia. O estudo também concluiu que a 

infraestrutura energética brasileira já está preparada para atender cerca de 2 milhões 
de veículos, ou 4% da frota, sem investimentos.  
 

O cálculo leva em conta que 80% dos carros seriam abastecidos no local onde ficam 
mais tempo parados, quase sempre na casa do proprietário. “As casas precisam ter 

tomadas de 220 volts, com capacidade dedicada, ou seja, capaz de suportar uma carga 
similar àquela usada para ligar dois chuveiros ao mesmo tempo”, explica Rafael 

Lazzaretti, diretor de Inovação e Estratégia da CPFL.  
 
No ano passado, foram vendidos no País 3.296 veículos elétricos e híbridos (que 

funcionam com motor elétrico e a combustão). Nos primeiros cinco meses deste ano, 
foram 1.562 unidades, 65% mais ante igual período de 2017.  

 
Na nova tabela de IPI, a menor alíquota a ser cobrada, de 7%, terá exigência tão 
elevada de eficiência energética que, segundo fontes do setor automotivo, nenhum 

carro vai atendê-la de imediato.  
 

O estudo da CPFL indica que o potencial brasileiro para a mobilidade elétrica “é 
gigantesco”. A dificuldade, por enquanto, é o custo do veículo, barreira que ele acredita 
será reduzida quando a tecnologia se popularizar.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carro-eletrico-deve-ter-impulso-com-imposto-menor/


O Brasil poderia ter fatia maior de vendas de elétricos se houvesse estímulos para a 
compra, como na China e nos EUA. Simulação da CPFL indica que seriam necessários 
R$ 626 bilhões em incentivos para que 40% das vendas fossem de veículos elétricos 

em 2030. “No contexto fiscal atual sabemos que os incentivos não são possíveis”, diz 
Lazzaretti. Mas, segundo ele, a redução de impostos já ajuda. Além de não ser 

poluente, abastecer o carro com energia elétrica é um terço mais barato do que usar 
gasolina ou etanol. 

 

Presidente da Audi é detido por suspeita de fraude em caso de emissão de 

poluentes 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Rupert Stadler estaria envolvido em escândalo dos motores adulterados da 
matriz Volkswagen  
 

 
Presidente da Audi, Rupert Stadler, fala durante conferência em Ingolstadt, na 

Alemanha - REUTERS  
18.jun.2018 às 8h30  

 
O presidente-executivo da Audi, Rupert Stadler, foi detido por suspeitas de fraude 
relacionadas ao "dieselgate" da empresa matriz Volkswagen, escândalo dos motores 

adulterados para dissimular o nível real de emissão de gases poluentes dos veículos 
da marca. 

 
"A ordem de prisão é baseada na ocultação de provas", afirma um comunicado 
divulgado pela Promotoria de Munique, que fez uma operação de busca e apreensão 

na semana passada na casa de Stadler.  
 

Stadler e outro integrante da diretoria da Audi foram acusados de "fraude" no fim de 
maio. 
 

A Audi confirmou a detenção, sem revelar mais detalhes, recordando apenas a 
presunção de inocência. 

 
A Agência Federal dos Automóveis, KBA, ordenou no início do mês o recall de quase 
60 mil Audi A6 e A7 após a descoberta de um "dispositivo ilícito" capaz de falsificar os 

níveis de emissões de gases poluentes. 
 

No fim de maio aconteceram operações nas residências dos dois suspeitos, depois de 
operações em fevereiro, março e abril nas casas e locais de trabalho de diretores 
da Audi na Alemanha, incluindo a sede da montadora em Ingoldstadt. 

 
Várias unidades da Promotoria na Alemanha abriram investigações por fraude, 

manipulação de cotação na Bolsa e publicidade enganosa contra trabalhadores da 
Volkswagen e suas marcas Audi e Porsche, assim como a Daimler e a marca de 
eletrodomésticos Bosch. 

 
O ex-presidente da Volkswagen Martin Winterkorn e seu sucessor, Martin Mueller, o 

atual chefe do Conselho de Vigilância do grupo, Dieter Poetsch, e o atual presidente 
da Volkswagen, Herbert Diess, são alvos das investigações. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/presidente-da-audi-e-detido-por-suspeita-de-fraude-em-caso-de-emissao-de-poluentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/presidente-da-audi-e-detido-por-suspeita-de-fraude-em-caso-de-emissao-de-poluentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/ex-presidente-da-volks-e-indiciado-nos-eua-no-caso-da-fraude-do-diesel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/volkswagen-e-multada-em-1-bi-de-euros-por-fraude-em-testes-de-emissao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/volkswagen-e-multada-em-1-bi-de-euros-por-fraude-em-testes-de-emissao.shtml


O escândalo do "dieselgate" explodiu em setembro de 2015, quando a agência 
americana do meio ambiente, a EPA, acusou a Volkswagen de ter equipado 11 milhões 
de seus veículos a diesel, quase 600 mil deles nos Estados Unidos, com um dispositivo 

capaz de falsificar o resultado dos testes antipoluição e de dissimular emissões que às 
vezes eram até 40 vezes superiores aos limites autorizados.  

 

Fiat Chryslerfaz recall de 90 milJeeps Compass e Renegade 

18/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 15/06/2018) 
 
Falha no sistema elétrico pode causar desligamento inesperado do motor  
 

A Fiat Chrysler convocou nesta sexta-feira (15) mais de 90 mil donos dos veículos Jeep 
Renegade e Jeep Compass para agendarem idas às concessionárias para a substituição 

dos relés dos sistemas de ignição e injeção de combustível dos veículos convocados. 
 

  
Donos do Jeep Compass, modelo 2017 e 2018, deverão ir às concessionárias - 
Divulgação  

 
A montadora descobriu que, no caso de falha dos relés do sistema, poderá ocorrer 
funcionamento inesperado do motor e até mesmo um desligamento, aumentando o 

risco de acidentes). Devem ir às concessionárias os donos dos modelos Compass e 
Renegade, modelo 2017 e 2018. 

 
Podem apresentar o defeito, 53.150 Compass (chassis número H34693 a H93627) e 
38.931 Renegades (129173 a 186288).  

 
O Renegade foi um dos "jipinhos urbanos" mais vendidos no segmento de utilitários 

compactos em 2017, de acordo com números da Fenabrave (entidade que reúne as 
distribuidoras de veículos).  

 
Os dois modelos estão entre os 15 veículos mais emplacados de acordo com o ranking 
da entidade. Em 2017, foram vendidos 49.187 carros do modelo Jeep Compass e 

38.330 do Renegade.  
 

LUZ DA BATERIA  
Para saber se a falha existe, é preciso checar se a luz da bateria acende no quadro de 
instrumentos do veículo. Caso ocorra, dirija-se imediatamente a uma concessionária 

da rede Jeep. 
 

De acordo com a fabricante, o tempo de reparo é de trinta minutos e é preciso ser 
agendado. 
 

Em dezembro, a FCA fez o recall de 6.537 Jeep Renegade por problemas na seta.  
 

 
 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/fiat-chama-mais-de-90-mil-para-recall-de-jeep-compass-e-renegade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/02/1855743-jipinhos-urbanos-caem-nas-gracas-do-brasileiro-e-vivem-onda-de-lancamentos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1939823-fiat-faz-recall-de-6537-veiculos-jeep-renegade-por-problemas-na-seta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1939823-fiat-faz-recall-de-6537-veiculos-jeep-renegade-por-problemas-na-seta.shtml
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18/06/2018 – Fonte: FIEP 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.fiepr.org.br/cinpr/EventAgenda27033content366838.shtml


 

Seminário Bilateral de Comércio Exterior e Investimento 

18/06/2018 – Fonte: FIEP 
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