
 

 

27 DE JUNHO DE 2018 

Quarta-feira 

 PAÍS FECHOU 64 MIL EMPRESAS E PERDEU 2,1 MI POSTOS DE TRABALHO EM 

UM ANO 

 PARANÁ ULTRAPASSA RS E TEM 3.ª MAIOR INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO 

DO PAÍS 

 INDÚSTRIA 4.0 MOVIMENTARÁ U$ 13 TRILHÕES E DEMANDARÁ MAIS 

ESFORÇOS BRASILEIROS 

 PEQUENOS ESTÃO MAIS DISPOSTOS A INVESTIR COM RECURSOS PRÓPRIOS 

 COM BAIXO DESEMPREGO NOS EUA, FÁBRICAS RECORREM A ROBÔS E 

TREINAMENTO POR PRODUTIVIDADE 

 IMPOSTO SINDICAL PODE VOLTAR A SER OBRIGATÓRIO - E QUEM PERDE É O 

TRABALHADOR 

 RAQUEL DODGE DEFENDE FIM DE IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO EM AÇÃO 

NO STF 

 FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA NÃO VIOLA CONSTITUIÇÃO, 

DIZ RAQUEL DODGE 

 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CAI 3,1% EM MAIO ANTE ABRIL, 

DIZ ABIMAQ 

 ABIMAQ: AL SE MANTÉM COMO PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTAÇÕES DE 

MÁQUINAS 

 ABIMAQ: EXPORTAÇÃO FOI SEGMENTO QUE MAIS SOFREU COM GREVE DOS 

CAMINHONEIROS 

 MEIS E MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS TÊM ATÉ O DIA 9 PARA ADERIR AO 

REFIS DAS PMES; VEJA PASSO A PASSO 

 ESOCIAL CHEGOU À SUA EMPRESA, E AGORA? 

 FGV: CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO MARCA MENOR NÍVEL DESDE NOVEMBRO DE 

2017 
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 CONFIANÇA DO COMÉRCIO NO BRASIL RECUA EM JUNHO E APONTA CAUTELA 

DOS EMPRESÁRIOS, MOSTRA FGV 

 ALEGANDO ESTAR À BEIRA DA FALÊNCIA, GRUPO DOLLY PEDE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DE IMPOSTOS 

 META DE INFLAÇÃO DE 2021 SERÁ DE 3,75%, DECIDE CMN 

 ITAÚ: COM REFORMAS, DÓLAR PODE CAIR ABAIXO DE R$ 3,50; SEM, PODE 

SUPERAR R$ 4,50 

 BANCOS AINDA AVALIAM COMO SERÁ LIBERAÇÃO DE CRÉDITO DO BNDES PARA 

PESSOA FÍSICA INSTALAR ENERGIA SOLAR 

 INADIMPLÊNCIA NO BRASIL TEM LEVE QUEDA EM MAIO, A 4,6%, DIZ BC 

 TCU LIMITA PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE TERMINAIS PORTUÁRIOS 

 EM AUDIÊNCIA NO CONGRESSO, ENTIDADES CRITICAM TABELA DE FRETES; 

CAMINHONEIRO FALA EM 'DIGNIDADE' 

 ARTIGO: O TABELAMENTO DO FRETE É INCONSTITUCIONAL 

 CONGRESSO MANTÉM VETO DE TEMER À ELIMINAÇÃO DE PIS-COFINS SOBRE O 

ÓLEO DIESEL 

 ESTADOS NEGOCIAM UM ICMS NACIONAL PARA COMBUSTÍVEIS 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA QUESTIONA DISTRIBUIDORAS POR REPASSE DE 

DESCONTOS AO DIESEL 

 VOLKSWAGEN É A GRANDE VENCEDORA DO PRÊMIO REI 2018 

 JAGUAR LAND ROVER AMPLIA INVESTIMENTO PARA CARROS ELÉTRICOS 

 VOLVO CARS ENTRA NO MERCADO DE SEGUROS NO BRASIL 

 FORD FAZ RECALL DE RANGER NO BRASIL POR CAUSA DE AIRBAGS TAKATA 

 VENDA DE IMPLEMENTOS AO PANAMÁ DEVE GERAR US$ 6,5 MILHÕES 

 EXTRAPESADOS RODOVIÁRIOS MERCEDES CRESCEM 220% NO SUL 

 INDIAN MOTORCYCLES ENCERRA OPERAÇÃO NO BRASIL 

 GE VAI DESMEMBRAR NEGÓCIO DE SAÚDE E ALIENAR PARTICIPAÇÃO NA BAKER 

HUGHES 

 ESTADOS PERDEM FATIA, MAS DEVEM TER ALTA DE ARRECADAÇÃO DE 

ROYALTIES DA MINERAÇÃO 

 TRUMP DIZ QUE EUA FINALIZAM ESTUDO PARA TARIFAS SOBRE VEÍCULOS 

IMPORTADOS DA UE 

 MONTADORAS ALERTAM TRUMP PARA ALTA DE US$45 BI EM CUSTO DE 

VEÍCULOS COM IMPOSIÇÃO DE TARIFAS 
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País fechou 64 mil empresas e perdeu 2,1 mi postos de trabalho em um ano 

27/06/2018 – Fonte: UOL 
 

O Brasil fechou 64.368 empresas e 2,13 milhões de pessoas ficaram sem 
trabalho em 2016, quando o país passava por seu segundo ano de recessão 

consecutivo. Construção e indústria estão entre os setores que mais sofreram, 
enquanto energia e serviços financeiros figuram entre os poucos setores que tiveram 
algum crescimento. 

 
Em 2016, havia 5,05 milhões de empresas e organizações registradas no país, 

1,3% a menos que em 2015. No total, 51,4 milhões de pessoas trabalhavam nelas, 
incluindo assalariados, sócios e proprietários -o número é 4% menor que no ano 
anterior. 

 
O total de salários e remunerações pagos no país teve queda de 3% (de R$ 1,66 

trilhão para R$ 1,61 trilhão). Considerado o salário médio mensal, porém, houve alta 
de 0,7% (de R$ 2.643,56 para R$ 2.661,18). 

 

Os dados são do Cempre (Cadastro Central de Empresas), uma base de dados 
administrada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com 

informações sobre todas as empresas formais constituídas no país. Os números são 
de dois anos atrás, mas só foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo IBGE porque 

esses estudos demoram a ser feitos pelo órgão. 
 
"Na comparação com o ano anterior, houve redução em quase todas as variáveis 

analisadas, em decorrência da crise econômica, com exceção apenas do salário médio 
mensal", disse o IBGE em seu relatório. Em 2016, o PIB teve uma queda de 3,5%, 

depois de já ter caído outros 3,5% em 2015. 
 
Comércio: maior empregador, salários ruins. 

 
Liderando as demissões, o setor de construção dispensou 20,5% de seu pessoal 

ocupado assalariado entre 2015 e 2016. Foi seguido por outras atividades de serviços 
(-15,6%), indústrias extrativas (-8,1%, que incluem a extração de petróleo e 
minérios) e a indústria de transformação, que representa quase a totalidade da 

indústria brasileira e reduziu em 5,1% a sua força de trabalho. 
 

 Dos 20 setores categorizados pelo IBGE, apenas cinco registraram aumento no 
número de trabalhadores assalariados naquele ano: eletricidade e gás (+6 ,9%); 
entidades e organismos internacionais (+6,1%); o segmento de artes, cultura, esporte 

CÂMBIO 

EM 27/06/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,850 3,851 

Euro 4,461 4,463 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/27/ibge-cempre-reducao-empresas-postos-de-trabalho.htm


e recreação (+0,9%); educação (+0,3%) e as atividades financeiras, que incluem 
bancos, investimentos e seguros (+0,1). 

 

Foi também o setor de eletricidade e gás que registrou os maiores rendimentos 
do país: o salário médio do segmento, naquele ano, foi de R$ 7.263,19, seguido pelas 

atividades financeiras, que pagaram, em média, R$ 5.916,33. 
 

Na outra ponta, ganhava os piores salários quem trabalhava nos serviços de 
alojamento e alimentação (R$ 1.363,30); atividades administrativas e serviços 
complementares (R$ 1.652,44) e no comércio, que inclui também a reparação de 

veículos (R$ 1.753,80). 
 

O comércio, embora tenha um dos piores salários médios do país, é também 
seu maior empregador: em 2016, empregou 11,4 milhões de pessoas, ou 22,3% do 
total de trabalhadores ativos naquele ano. 

 
Diferenças salarias diminuem 

Entre os dados revelados pelo balanço anual do Cempre, também foi possível 
verificar, em 2016, uma redução na diferença salarial tanto entre o que era ganho por 
homens e mulheres quanto o que ganhavam os trabalhadores com e sem diploma 

universitário. 
 

Em 2015, o salário médio pago às mulheres era de R$ 2.191,59 e, aos homens, 
R$ 2.708,22 --23,6% a mais para eles. Em 2016, essa diferença caiu para 22,2%, 
com um aumento maior para elas (R$ 2.368,98) que para eles (R$ 2.895,56). 

 
Na divisão por grau de instrução, os trabalhadores com nível superior saem com 

larga vantagem, ganhando cerca de três vezes mais do que os colegas sem o diploma. 
 
A diferença, porém, também se espremeu um pouco de um ano para o outro: o 

salário do trabalhador sem nível superior cresceu, em média, 6,9% de 2015 para 2016, 
de R$ 1.745,62 para R$ 1.866,89, enquanto, no caso dos trabalhadores com superior 

completo, o aumento foi menor, de 3%, de R$ 5.349,89 para R$ 5.507,82. Com isso, 
a diferença de um para o outro caiu de 206,48% em 2015 para 195,03% em 2016. 

 

Paraná ultrapassa RS e tem 3.ª maior indústria da transformação do país 

27/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 26-06-2018) 

 

 
Indústria da madeira foi a que mais se destacou no estado  
   

A indústria da transformação do Paraná fechou o ano de 2016 como a terceira maior 
do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Os dados são da Pesquisa Industrial 

Anual (PIA), conduzida pelo IBGE, e foram consolidados pela Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep). O estado fechou 2016 com R$ 79 bilhões em Valor de 

Transformação Industrial (VTI). 
 
O indicador mede a diferença entre o valor bruto da produção (VBPI) e o custo com 

operações industriais (COI). À frente do Paraná estão os estados de São Paulo (R$ 
363 bilhões em VTI) e Minas Gerais (R$ 91 bilhões). O Rio Grande do Sul ficou em 4.º. 

Com o resultado, o Paraná retoma a terceira posição, perdida para o Rio Grande do 
Sul em 2015. 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/parana-sa/2018/06/26/parana-ultrapassa-rs-e-tem-3-a-maior-industria-da-transformacao-do-pais/
http://agenciafiep.com.br/2018/06/26/industria-de-transformacao-do-parana-e-terceira-maior-do-pais-diz-ibge/


O resultado de 2016 também indica um crescimento de 5,9% no valor produzido pela 
indústria paranaense, em relação ao ano anterior, quando cravou a marca de R$ 74,6 
bilhões. 

 
A indústria da transformação envolve setores que desenvolvem produtos novos à 

partir de insumos coletados pela indústria extrativista, como os provenientes de 
atividades agrícolas e da mineração. Metalurgia, fabricação de alimentos e de produtos 

químicos são alguns dos setores englobados pela transformação. 
 
Outros dados 

A indústria de transformação do Paraná registrou R$ 215 bilhões receitas líquidas de 
vendas de produtos, serviços, e mercadorias, deduzidos os impostos. O estado 

também fica atrás de São Paulo (R$ 917 bilhões) e Minas Gerais (R$ 236 bilhões) 
neste quesito. 
 

Já em valor bruto da produção em oestado manteve a quarta posição, com R$ 196 
bilhões, atrás de SP, MG e RS. o quesito soma a receita líquida industrial; a variação 

dos estoques dos produtos acabados e em elaboração; e a produção própria realizada 
para o ativo imobilizado. 
 

Confira as receitas líquidas de vendas das indústrias da transformação 
paranaenses, divididas por setor: 

Madeira 
R$ 7 bilhões 
31,8% da produção nacional 

Alimentos 
R$ 74 bilhões 

12,5% da produção nacional (2.º lugar) 
Celulose e Papel 
R$ 11,9 bilhões 

13,9% da produção nacional (2.º lugar) 
Veículos Automotores 

R$ 22,6 bilhões 
10,6% do total do país (2.º lugar) 
Impressão 

R$ 1,5 bilhões 
8,7% da produção nacional 

Minerais não metálicos 
R$ 5,7 bilhões 
7,5% da produção nacional 

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 
R$ 6,7 bilhões 

9,4% da produção nacional 
Máquinas e Equipamentos 

R$ 10,6 bilhões 
9,9% da produção nacional 
Móveis 

R$ 4,3 bilhões 
15,3% da produção nacional, em terceiro 

Têxteis 
R$ 2,4 bilhões 
6% da produção nacional (4.º lugar) 

Vestuário 
R$ 3,3 bilhões 

7,6% da produção nacional (4.º lugar) 
Equipamentos de Informática 
R$ 2,6 bilhões 

3,4% da produção nacional (4.º lugar). 



Indústria 4.0 movimentará U$ 13 trilhões e demandará mais esforços 

brasileiros 

27/06/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 26-06-2018) 

 
A Internet Industrial deverá movimentar investimento na casa dos US$ 500 bilhões 

até 2020, cifra que aumentará para US$ 13 trilhões em 2030. 
 

Os números são de uma pesquisa da Accenture e, conforme o levantamento, se devem 
a benefícios apontados para esta tendência, como o fato de poder alavancar a 
produtividade das empresas em até 30%. 

 
Globalmente, alguns países vêm se destacando nesta tendência, que é um dos 

principais componentes da chamada Indústria 4.0. Caso da Alemanha, onde há em 
torno de 300 robôs para cada 10 mil trabalhadores, segundo aponta José Rizzo, 
fundador e diretor-presidente da Pollux Automation, empresa dedicada ao aumento de 

competividade da indústria por meio do uso de tecnologias avançadas para 
automação, tais como robótica e sistemas de internet industrial. 

 
O especialista, que também é presidente da Associação Brasileira de Internet 
Industrial (ABII) e membro do Internet Industrial Consortium, também ressalta que o 

Japão é o grande destaque deste segmento, com média de 500 robôs para cada 10 
mil trabalhadores industriais. 

 
"No Brasil, temos cerca de 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores", informa o gestor. 
"Para tirar essa defasagem, teríamos de instalar 200 mil robôs, e, nos últimos anos, 

viemos instalando só uma média de 1.500 por ano no país", analisa. 
 

Rizzo tratará do tema na palestra "A Internet Industrial Avança no Brasil", que 
acontece em Porto Alegre-RS na próxima sexta—feira, 29/06, durante o Mesas TI, 
evento realizado pelo SEPRORGS. 

 
Na palestra, o especialista apresentará os principais pilares da Internet Industrial, a 

definição da Indústria 4.0, o cenário brasileiro para a transformação digital e os 
incrementos tecnológicos para a automação e aumento da competividade, entre outros 
pontos relevantes. 

 
Ele explica que a Industria 4.0 nasceu para aumentar o valor do produto e do serviço 

por meio da digitalização da fábrica. Para que todo modelo existente na planta física 
também seja ofertada no formato digital: digital twins. "Isso propõe uma serie de 
simulações baratas, rápidas e fáceis de testar, antes de colocar em produção", 

ressalta. 
 

A conectividade na fábrica, entre fornecedores e clientes também é um processo da 
Indústria 4.0. "Utilizamos sensores que conseguem gerar dados facilmente acessados 

de qualquer lugar do mundo". É neste caminho que está a Internet industrial, que faz 
uso da tecnologia e torna a fábrica mais flexível, com produtos customizados, mais 
próximos das pessoas. "Aqui não é só manufatura, também funciona em áreas como 

a de energia, saúde, e agronegócio, tem um escopo maior", ressalta o empresário. 
 

No entanto, essas duas tendências chegaram ao Brasil sob um ambiente crítico para 
investimentos, o que dificulta o desenvolvimento dessas ações. Segundo Rizzo, 40% 
das empresas brasileiras podem quebrar por serem surpreendidas com novos modelos 

de negócio, por não terem agido e se adaptado a tempo. 
"Automação é competitividade na veia. Ela reduz custo da operação, aumenta 

produtividade e melhora a qualidade do produto", destaca. 
 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/industria-4-0-movimentara-us-13-trilhoes-demandar
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/industria-4-0-movimentara-us-13-trilhoes-demandar


O vice-presidente e diretor de Marketing do SEPRORGS, Donald Reis, enfatiza que o 
tema desta edição do Mesas TI é de suma relevância para o desenvolvimento do 
mercado e para o incentivo às empresas em um momento crítico para o país. 

 
"Temos uma enorme preocupação em manter os conteúdos do Mesas TI conectados 

àquilo que seja up to date para o empreendedorismo ligado à economia digital. Mais 
uma vez, fomos felizes na escolha do próximo palestrante.  

 
Precisamos seguir com esta relevância, com esta insistência em trazer os principais 
temas da economia, mercado e sociedade para o evento, porque é uma plataforma de 

fomento aos negócios, que não podem parar nem mesmo em momentos como aqueles 
em que enfrentamos dificuldades sérias, como o cerceamento de nosso direito de ir e 

vir nos", salienta Reis. 
 
José Rizzo é fundador e diretor-presidente da Pollux Automation, empresa dedica ao 

aumento de competividade da indústria por meio do uso de tecnologias avançadas 
para automação, tais como robótica e sistemas de internet industrial. O empresário 

também é membro ativo do Internet Industrial Consortium - IIC e palestrante 
frequente em universidades e entidades, tais como SAE Brasil, VDI e EFAC (Europe 
Factory Automation Committee). 

 
O Mesas TI de junho tem o patrocínio gold de DBC e 2Cloud; silver de Dinamize e 

bronze de Consulpaz, Dynamica Consultoria, Gruppen, Positivo, RCA Digital, TDec e 
Zero-Defect. O apoio é da Postmetria. 
 

Pequenos estão mais dispostos a investir com recursos próprios 

27/06/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 26-06-2018) 

 

 
 
Entre os empresários ouvidos, 34% sinalizaram que devem investir nos próximos três 

meses, de acordo com a CNDL e SPC. Para 73%, contratação de crédito não está em 
seus planos 

 
Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) mostram que o Indicador de Demanda por Investimento da 

Micro e Pequena Empresa avançou 14,8 pontos em um ano, ao passar de 27,2 pontos 
em maio do ano passado para 42,0 em maio de 2018 — maior resultado desde o início 

da série histórica. 
 
A escala do índice varia de zero a 100, sendo que quanto maior o número, mais 

propenso está o empresário a realizar investimentos em seus negócios. 
 

Em termos percentuais, o volume de micro e pequenos empresários que demonstram 
interesse em realizar algum tipo de investimento em seus negócios nos próximos três 

meses é de 34%. 
 
Os que não pretendem realizar melhorias na empresa representam 46% dos 

entrevistados, principalmente por acreditarem que o país ainda não se recuperou 
da crise (36%). Enquanto 20% não sabiam dizer se realizariam algum tipo de 

investimento na empresa. 
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“Os empresários continuam cautelosos, mas já constatamos um percentual relevante 
que tem intenção de realizar investimentos. O que é bastante positivo já que esses 
recursos podem aumentar a capacidade e produtividade das empresas, levando a um 

aumento das vendas, o que impulsionará a retomada da economia”, diz a economista-
chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

 
RECURSOS PRÓPRIOS  

Considerando as MPEs que planejam investir nos próximos três meses, as prioridades 
envolvem reforma da empresa (29%), gastos com propaganda e mídia para 
divulgação da empresa (26%), compra de equipamentos (25%), ampliação de estoque 

(19%) e de portfólio (16%). 
 

Na avaliação desses entrevistados, o objetivo dos investimentos é impulsionar as 
vendas, opção citada por 64%.  
 

Há ainda 22% de micro e pequenos empresários que buscam adaptar a empresa a 
uma nova tecnologia e 16% que investem para atender ao crescimento da demanda 

observado nos últimos meses. 
 
Entre os que sinalizaram que pretendem fazer algum tipo de investimento, o capital 

próprio aparece como o principal recurso. Metade (55%) usará o dinheiro do próprio 
bolso, seja na forma de aplicações ou investimentos (55%) ou a partir da venda de 

algum bem (7%). Há também 22% que mencionam o empréstimo em bancos. 
 
CRÉDITO 

Outro indicador também mensurado pelo SPC Brasil e pela CNDL é o de Demanda por 
Crédito da Micro e Pequena Empresa.  

 
Em maio do ano passado, o índice se encontrava em 13,1 pontos e passou para 21,7 
pontos em maio de 2018, apresentando um crescimento de 8,6 pontos. Pela 

metodologia, quanto mais próximo de 100 pontos, maior o apetite para tomada de 
crédito nos próximos três meses e, quanto mais distante, menor o apetite. 

 
De acordo com o levantamento, 73% dos empresários consultados não têm interesse 
em contratar crédito para seus negócios. Manter a empresa com recursos próprios é 

a principal razão apontada por aqueles que não pretendem buscar recursos (53%). 
 

Já 36% consideram as taxas de juros muito elevadas e 23% dizem estar inseguros 
com as condições econômicas do país. Há ainda 6% que contrataram crédito 
recentemente e não sentem necessidade de fazê-lo novamente. 

 
Por outro lado, apenas 11% dos micro e pequenos empresários disseram ter intenção 

de buscar crédito. A modalidade mais procurada é o microcrédito ou empréstimo, 
mencionada por 46% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os financiamentos 

(22%), o cartão de crédito empresarial (10%) e o desconto de duplicatas (4%). 
 
O crédito a ser contratado será utilizado para capital de giro (39%), compra de 

equipamentos (32%), ampliação do negócio (18%), reforma da empresa (14%) e 
pagamento de dívidas (13%). Em média, o valor a ser tomado pelos micro e pequenos 

empresários será de R$ 46.916,67. 
 
“Muitos optam pelo capital próprio porque os juros continuam altos para empresários 

e há um certo receio de recorrer ao mercado de crédito para a realização de 
investimentos, já que o cenário traz incertezas quanto aos retornos”, explica a 

economista. 
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Com baixo desemprego nos EUA, fábricas recorrem a robôs e treinamento por 

produtividade 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 

 
Alta nos salários já não é suficiente para reter funcionários em ambiente 

competitivo  
 

Para Anthony Nighswander, o desemprego muito baixo dos Estados Unidos é tanto 
uma dor de cabeça quanto uma oportunidade. Para as empresas e trabalhadores, essa 

pode ser a chave para reverter um dos problemas econômicos mais espinhosos do 
país: o crescimento lento da produtividade. 

 
Nighswander é presidente da APT Manufacturing Solutions, que constrói e instala 

equipamento robótico para ajudar outras companhias do setor industrial a automatizar 
suas linhas de montagem. 
 

Recentemente, a empresa vem passando por uma em ótima fase. Com um índice de 
desemprego inferior a 4% nos Estados Unidos, ele diz que recebe contatos a cada dia 

de empresas em busca de robôs para resolver o problema da falta de mão de obra. 
 
O problema é que Nighswander também enfrenta problemas de mão de obra em seu 

negócio, especialmente porque, em Hicksville, uma cidade de menos de quatro mil 
habitantes perto da fronteira entre o Ohio e Indiana, não há uma grande reserva de 

operários capacitados. Mas em lugar de recorrer a robôs, ele adotou uma solução 
menos tecnológica: treinamento. 
 

A APT criou postos de aprendizado, subsidia cursos superiores para seus empregados 
e, três anos atrás, começou a ensinar técnicas industriais a estudantes de segundo 

grau. 
 
"Jamais imaginei que treinaria alunos de segundo grau em nossas instalações", disse 

Nighswander. "O que eu sabia era que precisava batalhar para sobreviver. Sabia que 
as encomendas de robôs e sistemas de automação estavam chegando mais rápido do 

que eu conseguia atender". 
 
Esse tipo de urgência pode ser uma força econômica poderosa. Os investimentos de 

Nighswander e seus clientes em treinamento e automação podem, com o tempo, 
tornar suas empresas mais produtivas. 

 
Multiplicadas por milhares de empresas, essas decisões podem criar benefícios para 
companhias e trabalhadores que perdurarão mesmo depois que a atual onda de 

crescimento econômico recuar. 
 

A produtividade — o valor que a economia gera em uma hora média de 
trabalho— recebe menos atenção do que conceitos econômicos mais intuitivos como 
o emprego e o salário, mas pode ter papel ainda mais importante. 

 
Produtividade em alta —por meio de avanços na tecnologia, trabalhadores mais 

educados ou estratégias de negócios mais eficientes— é o motivo para que a situação 
econômica média das pessoas melhore com o passar do tempo. Quando o crescimento 

da produtividade é forte, as empresas podem pagar salários melhores a seus 
empregados sem comprometer suas margens de lucros —a maré alta eleva todos os 
barcos. 

 
Desde o final da Grande Recessão, no entanto —e, em certa medida, mesmo durante 

o período de crescimento econômico que a precedeu—, o crescimento da produtividade 
vem sendo incompreensivelmente baixo, forçando donos de empresas e trabalhadores 
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a competir para ver quem se beneficia de um crescimento econômico relativamente 
modesto. 
 

Houve altos e baixos, mas a economia dos Estados Unidos não vem produzindo ganhos 
de produtividade de mais de 2% ao ano desde o boom da internet no final dos anos 

1990 e começo dos anos 2000. 
 

Agora, alguns economistas acreditam que uma recuperação possa estar a caminho. 
Ao longo da maior parte do período de recuperação econômica, o crescimento dos 
salários vinha sendo anêmico, o que sugere que as empresas não estavam sendo 

muito pressionadas a investir em automação ou a encontrar novas maneiras de extrair 
mais produção de seus trabalhadores. Mas os incentivos das empresas podem estar 

mudando, agora que o mercado de trabalho está mais apertado. 
 
"Seria possível atender à demanda por algum tempo contratando mais pessoal, mas, 

com um índice de desemprego de 3,8%, chegará a hora em que já não será fácil 
encontrar trabalhadores", disse John Fernald, economista do Federal Reserve Bank de 

San Francisco e especialista em produtividade. "Porque os trabalhadores agora têm 
outras oportunidades, será necessário pagar melhor. E quando os salários subirem, o 
empreendedor chegará à conclusão de que tem de se tornar mais produtivo para cobrir 

seus custos". 
 

INVESTIMENTOS 
Esse ciclo já pode ter começado. O crescimento dos salários se acelerou um pouco nos 
dois últimos anos. Um indicador acompanhado por muitos economistas, o Índice de 

Custo de Emprego, registrou seu mais alto crescimento anualizado desde a recessão, 
nos três primeiros meses deste ano. E existem outros indicadores de que as empresas 

estão enfrentando dificuldades para encontrar trabalhadores. 
 
Os pedidos de benefícios para portadores de deficiências estão em queda, por 

exemplo, o que pode indicar que as companhias estão se dispondo mais a buscar 
trabalhadores fora do pool normal de mão de obra. E embora a produtividade ainda 

não tenha começado a se recuperar, o investimento empresarial —que historicamente 
serve como prelúdio para os avanços de produtividade— está em alta. 
 

David Maletto, dono de uma pequena fábrica de embalagens em Eau Claire, Wisconsin, 
disse que está se tornando cada vez mais difícil encontrar pessoal, já que o índice local 

de desemprego está abaixo dos 3%. 
 
A empresa, cuja especialidade é produzir embalagens especiais para as cervejas Miller 

e outras, está enfrentando dificuldades para reter os operários de baixa qualificação 
que colocam as garrafas nas embalagens e as empilham nos pallets. O giro nesses 

postos é constante, disse Maletto, e os trabalhadores que ele encontra para preencher 
esses postos muitas vezes não se mostram confiáveis —eles se atrasam, usam seus 

celulares durante o trabalho e às vezes faltam sem justificativa. 
 
"Os clientes nos procuram constantemente com pedidos urgentes de embalagens, e 

temos de responder que não podemos atendê-los", disse Maletto. "Há dias em que se 
torna necessário fechar uma linha". 

 
Maletto tentou aumentar os salários desses empregados, primeiro em 25% e depois 
em mais de 20%. Ele agora está pagando até US$ 12 por hora de trabalho não 

qualificado, e já tentou oferecer bonificações de contratação. Mas os trabalhadores 
conseguem salários até US$ 5 por hora mais altos em outros lugares, uma 

remuneração que Maletto diz não poder oferecer, em parte porque seus contratos 
plurianuais com alguns clientes dificultam que ele aumente seus preços. 
 

Por isso, decidiu recorrer à automação. No final do ano passado, instalou uma máquina 
que carrega as caixas para os pallets; robôs mais sofisticados da APT, a empresa de 



Nighswander, devem chegar em agosto. Maletto fez um empréstimo de US$ 1 milhão 
para pagar pelo equipamento, uma aposta arriscada para uma empresa familiar. Mas 
com a escassez cada vez maior de mão de obra, ele não tem muita dúvida de que essa 

tenha sido a decisão certa. 
 

"Se não automatizarmos as coisas e não começarmos a nos mexer, seremos nós que 
ficaremos para trás", disse Maletto. 

 

Imposto sindical pode voltar a ser obrigatório - e quem perde é o trabalhador 

27/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 26-06-2018) 

 
STF deve começar a julgar, nesta quinta-feira (28), ações que pedem pelo 

retorno da obrigatoriedade da contribuição sindical. Entidades de classe 
reclamam de queda na arrecadação 

 
 
Relator das ações no STF, Edson Fachin já sinalizou ser contrário ao fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical. Rosinei Coutinho/SCO/STF  
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, nesta quinta-feira (28), as ações 
que pedem pela volta da obrigatoriedade da contribuição sindical, conhecida 
popularmente como “imposto sindical”. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista 

(Lei n. 13.467/2017), em novembro do ano passado, o pagamento passou a ser 
facultativo, e depende da autorização prévia e expressa dos trabalhadores.  

 
Sob relatoria do ministro Edson Fachin, 19 ações sobre o tema devem ser levadas ao 
plenário da Corte nesta semana, para serem analisadas pelos 11 integrantes do STF. 

Em despacho do último dia 30, Fachin já sinalizou ser contrário à novidade. Segundo 
o ministro, a medida trouxe possível “enfraquecimento dos direitos sociais com a 

redução da capacidade de financiamento das atividades sindicais”.  
 
Fachin também afirmou que o fim da compulsoriedade da contribuição é “grave e 

repercute, negativamente, na esfera jurídica dos trabalhadores”.  
 

Antes da reforma, todos os anos, era descontado do salário do trabalhador, geralmente 
no mês de março, o valor equivalente a um dia de serviço, independentemente de o 

empregado autorizar o desconto ou ser filiado à entidade de classe. Com a reforma, 
contudo, o pagamento da contribuição ficou condicionado à anuência do trabalhador, 
conforme nova redação do artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

 
A volta da contribuição sindical obrigatória é pleiteada por sindicatos, federações, 

confederações e centrais, que alegam que a mudança na lei não poderia ter ocorrido 
por lei ordinária, caso da reforma trabalhista, mas sim por um projeto de lei 
complementar, que exige quórum maior de parlamentares para aprovação.  

 
As entidades de classe também reclamam da perda na arrecadação. Alguns sindicatos 

chegaram a registrar queda de 70% na arrecadação. Em entrevista concedida em 
março, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira, 
afirmou que os sindicatos não são “frágeis” e que, com a nova regra, devem lançar 

mão da “inteligência” para sobreviver.  
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A Presidência da República, a Câmara dos Deputados e o Senado já se manifestaram 
pela constitucionalidade da contribuição voluntária.  
 

“Jeitinho”  
Enquanto o STF não decide a respeito do tema, muitos sindicatos têm utilizado um 

“jeitinho” para manter o pagamento por parte dos trabalhadores: a autorização por 
meio de assembleia da categoria.  

 
Como o artigo 579 da CLT não é claro a respeito do modo como deve se dar a anuência 
por parte do trabalhador, as entidades têm obtido a autorização do desconto de forma 

coletiva. Advogados trabalhistas. 
 

Raquel Dodge defende fim de imposto sindical obrigatório em ação no STF 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 

Supremo deve julgar nesta quinta-feira 19 ações movidas por sindicatos pela 
volta do imposto  
 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu o fim do imposto sindical 
obrigatório em uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.  
O STF começa a julgar na quinta-feira (28) 19 ações pela volta do imposto sindical 

obrigatório, que estão sob relatoria do ministro Edson Fachin. 
 

A contribuição, referente a um dia de trabalho recolhido em março de cada ano, passou 
a ser facultativa a partir da reforma trabalhista implementada em novembro do ano 
passado. 

 
O parecer de Dodge foi dado nesta segunda (25), em uma das ações, movida 

pela Conttmaf (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e 
Aéreo).  
 

 
Raquel Dodge - Folhapress  
 

Em seu parecer, ela refutou um dos principais argumentos que vêm sendo 
apresentados pelos sindicatos: o de que o fim do imposto sindical obrigatório estaria 
ancorado no Código Tributário Nacional, que só pode ser alterado por lei complementar 

específica sobre o tema —portanto, não poderia ser extinto pela lei da reforma 
trabalhista. 

 
Um projeto de lei complementar exige um quórum maior para aprovação do que uma 
lei ordinária. 

 
Segundo Dodge, a obrigatoriedade do imposto não estaria garantida pelo código 

tributário e sim pela própria CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em artigos 
alterados pela reforma trabalhista.  
 

A procuradora-geral ainda afastou o argumento de que, segundo a Constituição, 
subsídios e isenções só podem ser alterados por meio de leis específicas.  
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Ela afirma que essa regra foi criada para evitar a aprovação de benefícios oportunistas, 
sem o conhecimento da maioria da população, o que não seria o caso da reforma 
trabalhista. 

 
O parecer ainda recusou outro argumento apresentado pela confederação sindical, de 

que o fim do imposto deveria estar previsto em lei de diretrizes orçamentárias, já que 
a União se beneficia das contribuições sindicais por meio da Conta Especial Emprego 

e Salário. 
 
Dodge afirmou que o artigo da Constituição, que é dirigido ao legislador orçamentário, 

não tem o poder de afetar o processo legislativo de normas tributárias. 
 

A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Advocacia-Geral da União e a 
Presidência da República já haviam defendido a constitucionalidade do fim da 
contribuição sindical. 

 
A votação será crucial aos sindicatos, que reclamam de perda de arrecadação. 

 
O ministro relator do tema no STF, Edson Fachin escrevera, em despacho de 30 de 
maio deste ano, que o fim do imposto sindical é “grave e repercute, negativamente, 

na esfera jurídica dos trabalhadores”. 
 

Ele afirmou ainda que vai esperar o julgamento de quinta, mas sinalizou que pode, 
caso a questão não seja decidida, expedir uma decisão liminar. 
 

Fachin, porém, não antecipou seu voto. O julgamento pode ser interrompido por um 
pedido de vista (mais tempo de análise) de um ministro. 

 

Fim da contribuição sindical obrigatória não viola Constituição, diz Raquel 
Dodge 

27/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 26-06-2018) 
 

Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a procuradora-
geral da República, Raquel Dodge, disse que os dispositivos da reforma trabalhista que 
extinguem a contribuição sindical obrigatória não violam a Constituição Federal. 

 
O parecer de Raquel Dodge foi feito no âmbito de uma ação da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos 
(Conttmaf) contra o fim da contribuição sindical obrigatória. O processo está previsto 
para ser julgado pelo plenário do Supremo nesta quinta-feira (28). 

 
Em sua manifestação, Raquel Dodge destacou que a reforma trabalhista inseriu 

dispositivos que vedam que o trabalhador sofra desconto de contribuições sindicais, 
sem que haja a sua prévia concordância. 

 
"A nova exigência legal de 'autorização prévia e expressa' evidencia o caráter 
facultativo atribuído à contribuição sindical, em contraposição à sua anterior natureza 

jurídica de tributo, na modalidade de contribuição parafiscal", sustentou Raquel 
Dodge. 

 
Norma 
 

No documento, Raquel Dodge contestou que o fim da contribuição sindical obrigatória 
dependeria de lei complementar, e não ordinária, como alega a (Conttmaf). A 

procuradora também discordou da alegação de que a exigência da contribuição sindical 
estaria resguardada pelo Código Tributário Nacional (CTN), que tem status de lei 
complementar e, logo, só poderia ser alterado por uma norma da mesma natureza. 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969634/fim-da-contribuicao-sindical-obrigatoria-nao-viola-constituicao-diz-r.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969634/fim-da-contribuicao-sindical-obrigatoria-nao-viola-constituicao-diz-r.shtml


"Ainda que a compulsoriedade da contribuição sindical se ancorasse em norma do CTN, 
ela teria natureza de norma ordinária, tendo em vista que a Constituição não exige lei 
complementar para instituição e extinção de contribuição de interesse de categorias 

profissionais e econômicas", sustentou Raquel Dodge. 
 

Retorno 
 

No mês passado, o relator da ação, ministro Edson Fachin, disse ver razões para o 
retorno da contribuição sindical obrigatória. O ministro defendeu, inclusive, que há 
elementos que justificam decisão monocrática, ou seja, uma decisão dele próprio, sem 

levar para o plenário. Algumas entidades sindicais receberam a notícia com otimismo. 
 

No despacho, o ministro diz que recebeu informações de entidades que mostram o 
impacto das alterações feitas pelo Congresso nas atribuições dadas pela Constituição 
aos sindicatos. Para o ministro, conforme o que está previsto no texto constitucional, 

"é necessário reconhecer" que a mudança pode ser "desestabilizadora" de todo o 
regime sindical. 

 
Até antes de novembro do ano passado, todo empregado com carteira assinada tinha 
um dia de trabalho descontado. Os recursos eram divididos entre centrais, sindicatos 

e o próprio governo. Com a reformulação da CLT, essa contribuição deixou de ser 
obrigatória. 

 
Fachin, no entanto, entende que a nova regra causa possível "enfraquecimento dos 
direitos sociais com a redução da capacidade de financiamento das atividades 

sindicais". No despacho, o ministro afirmou que, se o plenário não julgar ação contra 
o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, analisará a possibilidade de conceder 

uma medida cautelar. 
 

Faturamento da indústria de máquinas cai 3,1% em maio ante abril, diz 
Abimaq 

27/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 26-06-2018) 

 
São Paulo, 26 - O faturamento líquido total da indústria de bens de capital somou R$ 
5,798 bilhões em maio, o que representa uma queda de 3,1% ante abril. O dado é 

considerado um termômetro do nível de investimentos no Brasil e foi divulgado nesta 
terça-feira pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(Abimaq). Na comparação com maio do ano passado, a queda foi de 6,2%. 
 
No acumulado de 2018 até maio, o faturamento do setor chegou a R$ 27,9 bilhões, 

mostrando um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 

O consumo aparente do setor somou R$ 8,404 bilhões em maio, mostrando um 
crescimento de 3,4% ante abril e uma expansão de 15% em relação ao mesmo mês 

de 2017, segundo relatório da Abimaq. 
 
De janeiro a maio, o consumo aparente totalizou R$ 37,452 bilhões, o que representa 

um crescimento de 5,9% em comparação ao mesmo período de 2017. 
 

Déficit comercial 
 
O saldo comercial do setor em maio revela um déficit de US$ 564 milhões, resultado 

entre um total de US$ 519 milhões em exportações e US$ 1,084 bilhão em 
importações.  

 
Com esses números, o déficit comercial da indústria de máquinas e equipamentos 
cresceu 27,4% na comparação com abril e 171,2% em relação a maio de 2017. 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969500/faturamento-da-industria-de-maquinas-cai-3-1-em-maio-ante-abril-diz.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969500/faturamento-da-industria-de-maquinas-cai-3-1-em-maio-ante-abril-diz.shtml


Emprego 
 
Segundo a associação, o setor terminou o mês de maio com 294,6 mil funcionários, 

número 0,3% menor que a quantidade de abril deste ano e uma expansão de 1,1% 
em relação a maio de 2017. 

 
Nuci 

 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) ficou em 75,37% em maio ante 
72,76% em maio de 2017. 

 

Abimaq: AL se mantém como principal destino de exportações de máquinas 

27/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 26-06-2018) 
 
A América Latina se manteve como o principal destino das exportações da indústria 

brasileira de máquinas e equipamentos entre janeiro e maio de 2017 e o mesmo 
período neste ano. O valor das exportações para a região cresceu 2,8% no período em 

análise, de US$ 1,478 bilhão nos primeiros cinco meses do ano passado para US$ 
1,520 bilhão do início deste ano até o mês passado, segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 

 
Contudo, a principal influência no resultado anual veio dos Estados Unidos e dos países 

europeus, que ampliaram suas compras em 62,7% e 51,6%, respectivamente. Nos 
primeiros cinco meses deste ano, os Estados Unidos importaram US$ 958 milhões em 
máquinas brasileiras contra US$ 589 milhões no mesmo período do ano passado. A 

Europa importou US$ 753 milhões no período, contra US$ 497 milhões no mesmo 
intervalo do ano passado. 

 
De acordo com o Departamento Econômico da Abimaq, no caso das importações, como 
o registro da entrada da máquina no Brasil é feito no momento do desembaraço e não 

do despacho para destino final, as compras de máquinas e equipamentos sentiram 
menos os efeitos da paralisação dos caminhoneiros. 

 
Contudo, mesmo com a moeda nacional mais fraca, especialmente a partir de março 
e da queda na margem - as importações caíram 16,9% em maio ante abril - as 

compras feitas no exterior se mantiveram em níveis superiores aos observados em 
2017. 

 

Abimaq: exportação foi segmento que mais sofreu com greve dos 
caminhoneiros 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 

Em máquinas e equipamentos, as exportações representam o segmento que mais 
sofreu com a greve dos caminhoneiros em maio, segundo a Abimaq, entidade que 

reúne as empresas do setor. Segundo o economista da Abimaq Maurício Medeiros, as 
vendas externas, que vinham ao redor de US$ 800 milhões ao mês até abril, caíram 
para US$ 500 milhões em maio. 

 
A expectativa, de acordo com o economista, é de que a forte queda seja parcialmente 

compensada pela recuperação nos embarques no mês de junho. 
 
Para o presidente da Abimaq, João Carlos Marchesan, a alta do dólar vai favorecer as 

exportações do setor, o que vai, por consequência, despertar a demanda interna. "O 
dólar ao redor de R$ 3,80 é a taxa que nós sempre quisemos", disse, acrescentando 

que algo como 49% do faturamento do setor deriva das exportações. 
 
Ainda de acordo com Marchesan, o atual patamar do dólar beneficia também o setor 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969537/abimaq-al-se-mantem-como-principal-destino-de-exportacoes-de-maquinas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969530/abimaq-exportacao-foi-segmento-que-mais-sofreu-com-greve-dos-caminhon.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969530/abimaq-exportacao-foi-segmento-que-mais-sofreu-com-greve-dos-caminhon.shtml


agropecuário que comprou adubos, fertilizantes e defensivos antes do início da 
disparada do dólar. "Foi feito um hedge natural no setor agropecuário", disse. 
 

MEIs e micro e pequenos empresários têm até o dia 9 para aderir ao Refis 

das PMEs; veja passo a passo 

27/06/2018 – Fonte: G1  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Unidade móvel do Sebrae atende micro e pequenos empresários em Campinas (Foto: 
Divulgação) (Foto: Divulgação/Sebrae-SP) 
 

Micro e pequenos empresários e microempreendedores individuais (MEIs) com dívidas com a 
Receita Federal têm até o próximo dia 9 de julho para aderir ao Programa Especial de 

Regularização Tributária (Pert-SN), conhecido como o Refis das PMEs. 
 
O programa vai permitir a renegociação com condições especiais de débitos vencidos 

novembro de 2017. O G1 preparou um passo a passo com orientações sobre como se 
inscrever (veja abaixo). 

 
Segundo dados da Receita, 3,7 milhões de pequenas empresas tinham dívidas equivalentes 
a R$ 32 bilhões com o fisco até o fim do ano passado. 

 
Até 26 de junho, o Pert-SN teve 171,1 mil adesões: 153,7 mil de micro e pequenas empresas 

e 17,3 mil de MEIs, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Indústrias 
(Sebrae). A renúncia de arrecadação estimada com o programa é de R$ 7 bilhões em 15 
anos. 

 
Para fazer parte do Refis das PMEs, as empresas devedoras terão que dar uma entrada de 

5% do total devido à Receita – quantia que poderá ser dividida em até 5 vezes, com 
prestações acrescidas da taxa Selic e de mais 1%. 
 

A redução da dívida dependerá das condições do pagamento da parcela restante: 
 

 Pagamento integral: redução de 90% dos juros de mora (cobrados pelo atraso) e 
redução de 70% das multas. 

 Pagamento em 145 meses: redução de 80% dos juros de mora e de 50% das multas. 
 Pagamento em 175 meses: redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas. 

 

Para as micro e pequenas empresas do Simples, o valor mínimo da parcela será de R$ 300,00 
e para os MEIs, de R$ 50,00. 

 
Empresários que já estiverem em outros programas de renegociação poderão migrar para o 
Refis das PMEs. Vale destacar que, para as empresas do Simples, este é o primeiro programa 

que oferece redução de multa e juros para quitar as dívidas, portanto, as condições são mais 
vantajosas. 

 
"Vale a pena revisar", diz Gabriel Rizza, analista de políticas públicas do Sebrae. 

https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/meis-e-micro-e-pequenos-empresarios-tem-ate-o-dia-9-para-aderir-ao-refis-das-pmes-veja-passo-a-passo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/meis-e-micro-e-pequenos-empresarios-tem-ate-o-dia-9-para-aderir-ao-refis-das-pmes-veja-passo-a-passo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/meis-e-micro-e-pequenos-empresarios-ja-podem-aderir-ao-refis-das-pmes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/congresso-derruba-veto-do-refis-das-pmes-e-libera-parcelamento-de-divida-tributaria-entenda.ghtml


A adesão ao Refis das PMEs pode ser feita pelo portal e-cac (guia aqui), da Receita Federal, 
ou pelo portal Simples Nacional. Abaixo, veja um passo a passo de como aderir ao 
parcelamento pelo Simples Nacional se você é um micro e pequeno empresário: 

 
Adesão ao parcelamento 

1. Acessar o site do Simples Nacional no endereço  
2. www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, passar o cursor sobre a caixa 

Simples/Serviços e clicar na aba "Parcelamento". 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Passo a passo para adesão ao Refis das PMEs (Foto: Reprodução/Receita Federal) 
 

2. Dentro da aba "Parcelamento", escolher a opção "Programa Especial de Regularização 
Tributária – PERT-SN" (1ª opção) e clicar sobre o ícone da chavinha debaixo da aba "Código 

de acesso". Nessa hora, o contribuinte terá que informar seu CNPJ, o número do CPF do 
responsável pelo CNPJ e o código de acesso ao sistema. 
 

Esse código de acesso pode ser gerado na página da Receita Federal. A criação da senha exige 
o CNPJ e CPF e data de nascimento do responsável pelo CNPJ, e também os números dos 

recibos de entrega das duas últimas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). 
 
Caso o CPF do responsável não conste como titular em nenhuma declaração de IR entregue 

nos últimos dois anos, o sistema solicitará o título de eleitor e a data de nascimento para gerar 
o código.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Tela de programas de parcelamento de dívidas no site do Simples Nacional (Foto: 

Divulgação/Receita Federal) 
 

3. Depois de informar os dados, o contribuinte será direcionado para a tela abaixo, na qual deve 

clicar na opção "Pedido de Parcelamento". 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/parcelamentos-1/copy_of_parcelamentos/programa-especial-de-regularizacao-tributaria-do-simples-nacional-pert-sn/passo-a-passo_-pert-sn.mp4/view
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ssl/atbhe/codacesso.app/PJCodAcesso.aspx


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tela de pedido de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 
 

4. Na sequência, o sistema alertará de que para adeirar ao Refis das PMEs (Pert-SN), 
é necessário abrir mão de outros parcelamentos e renegociações anteriores e 

também de recursos nas esferas administrativa e judicial, caso houverem. 
 

Essa desistência não é feita automaticamente. Para quem já tinha optado por parcelamentos 

anteriores, é necessário entrar nos aplicativos correspondentes a esses parcelamentos dentro 
do portal Simples Nacional e desistir dos programas. Isso pode ser feito seguindo o caminho 

das abas Serviços > Parcelamento. Os programas anteriores são chamados "Parcelamento - 
Simples Nacional" e "Parcelamento Especial - Simples Nacional" (ver tela 2). 
 

Já quem tem recursos na própria Receita Federal ou na Justiça precisa manifestar a desitência 
dentro desses processos.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Passo a passo para aderir ao Refis das PMEs (Foto: Reprodução/Receita Federal) 

 
5. Caso não haja débitos que podem ser parcelados pelo programa, o sistema apresentará a 

tela abaixo. Podem ser renegociados no Refis as dívidas vencidas até a competência do mês 
de novembro de 2017.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 
 

6. Já se existirem dívidas negociáveis, o sistema apresentará todas elas de forma automática, 
com os valores originais e também os atualizados até o mês corrente.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 

 
7. O sistema também apresentará o valor da entrada (correspondente a 5% da dívida total) 
e o valor da dívida após o pagamento da entrada e antes das reduções previstas no programa.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 

 
8. Na sequência, serão exibidas as opções de pagamento do saldo restante (após a entrada) 
em parcela única ou de parcelamento em até 175 meses. 

 
Obs: No exemplo abaixo só aparece a opção de parcelamento da dívida em 124 parcelas 

porque o valor não pode ser dividido em mais vezes por conta do limite mínimo para cada 
parcela. Para as MEs, esse limite é de R$ 300. Para os MEIs, de R$ 50. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 

 



9. Escolhida a opção, a tela anterior voltará para que o contribuinte confira e conclua ou 
retifique o pedido. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 

 
10. Clicando em concluir, será apresentado o recibo da negociação e será possível emitir o 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para o pagamento da entrada, 

clicando em "Imprimir DAS". 
 

A adesão de fato ao Refis das PMEs está condicionada ao pagamento do valor da entrada (ou 
do valor à vista, se for o caso). A data de vencimento será o último dia útil do mês do pedido.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
Emissão das guias para pagamento 

1. Para emitir as parcelas para pagamento, o contribuinte deve voltar ao menu principal. Todas 
as opções estarão habilitadas logo após o fim do cadastramento do pedido: 

2.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tela de pedido de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 
Divulgação/Receita Federal) 

 
 

2. Ao clicar em "Emissão de Parcelas", o sistema disponibilizará as parecelas já disponíveis 
para pagamento: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: Divulgação/Receita 
Federal) 
 



3. Ao clicar em "Consulta Pedidos de Parcelamento", no menu principal, o contribuinte 
consegue acompanhar o andamento do pedido de adesão ao Refis das PMEs. Também pode 
acessar novamente o recibo da negociação. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 

Divulgação/Receita Federal) 
 

44. Já para cancelar a adesão ao programa, o contribuinte deve clicar em "Desistência do 

Parcelamento". É importante lembrar que isso deve ser feito antes do pagamento da entrada, 
porque os valores quitados não são devolvidos ou aproveitados em um novo parcelamento. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tela de adesão ao Refis das PMEs no portal do Simples Nacional (Foto: 

Divulgação/Receita Federal) 
 

Posso fazer a adesão sozinho? 
Sim. Porém, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) recomenda 
que os microempresários e as empresas de pequeno porte, que por exigência legal necessitam 

de contador, contem com a ajuda do profissional. Já os microempreendedores (MEIs) podem 
buscar orientações junto ao próprio Sebrae e no portal do Simples Nacional. 

 
Refis das grandes empresas 
No ano passado, o governo já havia criado um programa de refinanciamento de dívidas (refis) 
para as grandes empresas.  
 

O projeto proposto pela Fazenda foi aprovado com condições consideradas generosas para os 
devedores, depois de alterações feitas pelo Congresso. O valor dos débitos chegava a R$ 300 

bilhões. 
 
Aderiram ao parcelamento grandes companhias como JBS (envolvida em escândalo de 

corrupção) e Marfrig, por exemplo. A arrecadação prevista com o programa inicialmente era 
de R$ 13,3 bilhões, mas baixou para R$ 7 bilhões líquidos. 

 
 
 

 

https://g1.globo.com/politica/noticia/mudanca-no-refis-incluida-pela-camara-permite-parcelamento-com-desconto-para-suspeitos-de-corrupcao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/mudanca-no-refis-incluida-pela-camara-permite-parcelamento-com-desconto-para-suspeitos-de-corrupcao.ghtml
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/09/novo-refis-tem-condicoes-generosas-para-quem-deve-ao-governo.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/09/novo-refis-tem-condicoes-generosas-para-quem-deve-ao-governo.html
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/jbs-adere-ao-refis-com-dividas-de-r-42-bilhoes-e-economiza-r-11-bilhao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/mudanca-no-refis-incluida-pela-camara-permite-parcelamento-com-desconto-para-suspeitos-de-corrupcao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-publica-medida-provisoria-que-prorroga-refis-ate-14-de-novembro.ghtml


ESocial Chegou à Sua Empresa, e Agora? 

27/06/2018 – Fonte: R7 
 

Nada vai ficar de fora! O eSocial será exigido já a partir de julho/2018 para 
pequenas e médias empresas (inclusive empresas do Simples Nacional). 

Envolverá informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, segurança 
do trabalho enfim  
 

 
 

Nada vai ficar de fora! O eSocial será exigido já a partir de julho/2018 para pequenas 
e médias empresas (inclusive empresas do Simples Nacional) . Envolverá informações 

trabalhistas, previdenciárias, tributárias, segurança do trabalho… enfim, um “BBB” 
completo das atividades das empresas. 
 

Já não adianta mais adiar ou contar com adiamentos. O fato é que a obrigação chegou, 
e os contabilistas, juntamente com os demais profissionais envolvidos (RH, informática 

e setores correlatos) vão ter que se envolver no “corre-corre” que será atender este 
gigantesco aparato de informações exigido pelo governo federal. 
 

Parece que o “desespero” tem tomado conta dos departamentos de RH nos últimos 
dias, porém seguem algumas dicas que poderão tornar um pouco menos penosa esta 

empreitada: 
 
Se informe – veja o que está sendo exigido, antes de ficar marcando reuniões e 

“cobrando” dados! Evite aumentar o estresse de todos! Priorize as pessoas chaves – 
comunique-se diretamente, mas envolva prioritariamente aquelas pessoas que, de 

fato, podem agilizar a implementação.  
 

Verifique a qualificação cadastral de cada empregado, para solucionar eventuais faltas 
ou inconsistência de dados, através da página http://portal .esocial. 
gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral  

 
A boa notícia é que a prestação das informações ao eSocial substituirá o 

preenchimento e a entrega de formulários e declarações separados a cada órgão – 
então, em tese, você já tem estes dados na empresa, basta organizá-los! Num 
primeiro momento, as pequenas e médias empresas cadastrarão dados. Veja as fases 

de implementação abaixo e não perca os prazos!  
 

Fase 1: Julho/18 – Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do 
empregador e tabelas 
 

Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar informações 
relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos), 

como admissões, afastamentos e desligamentos 
 
Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento 

 
Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia de informações à Previdência Social) 

e compensação cruzada 

https://noticias.r7.com/economia/contabeis/esocial-chegou-a-sua-empresa-e-agora-27062018
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial


Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e 
saúde do trabalhador 
 

 

FGV: confiança da construção marca menor nível desde novembro de 2017 

27/06/2018 – Fonte: GS Notícias / Valor econômico (publicado em 26-06-2018)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A confiança do setor de construção é a menor desde novembro de 2017, conforme a 

Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice que mede esse sentimento caiu 3,1 pontos 
entre maio e junho, para 79,3 pontos. 
 

O recuo no indicador ocorre em função da piora das expectativas de curto prazo do 
empresariado: o Índice de Expectativas (IE-CST) cedeu 6,5 pontos, a maior queda da 

série histórica, iniciada em julho de 2010, retrocendendo para 88,3 pontos, menor 
nível desde agosto de 2017 (87,8 pontos).  
 

O Índice da Situação Atual (ISA-CST), por sua vez, se manteve relativamente estável 
em junho, ao subir 0,3 ponto, para 70,8 pontos. 

 
O relatório mostrou ainda que o Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) do setor 
avançou 0,9 ponto percentual, alcançando 65,6%, maior nível desde janeiro (66,2%).  

 
"A forte queda das expectativas empresariais no mês de junho não teve nenhuma 

relação com a situação corrente dos negócios, que até recuperou a queda registrada 
no mês anterior. O empresário, que vinha demonstrando relativo otimismo com a 
possibilidade de retomada da atividade no curto prazo, foi contaminado pela 

deterioração do cenário doméstico. A reversão das expectativas atingiu todos os 
segmentos", comenta Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção da 

FGV, no documento. 
 
"Certamente, a greve, que causou muitos prejuízos e paralisou obras, foi um 

componente importante nessa mudança de humor, mas a principal causa do desalento 
é o ritmo de crescimento que traz preocupações sobre a continuidade da fraca melhora 

dos negócios." 
 

Caminhoneiros 
Em junho, os empresários foram consultados sobre o impacto da greve dos 
caminhoneiros, ocorrida em maio, no setor. Como esperado, o resultado confirmou 

que a greve teve efeito negativo: 64% dos empresários indicaram que os negócios 
foram atingidos, já que os insumos não chegaram à obra, provocando atrasos no 

cronograma.  
 
No entanto, em um setor com um ciclo produtivo longo, o efeito final não deverá ser 

expressivo. A postergação de decisões de investimento e/ou compra de imóveis teve 
poucas assinalações como efeito direto da greve. Em outro quesito, ao se indagar 

quais os fatores que estariam influenciando negativamente as expectativas, a maioria 
sinalizou o baixo crescimento econômico e o ambiente de incertezas relacionado ao 
cenário eleitoral. 

 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/fgv-confianca-da-construcao-marca-menor-nivel-des
http://www.valor.com.br/sites/default/files/imagecache/media_library_560/fotoweb/cement-406822_1920_3_0_1917_1254.jpg


De fato, os fatores assinalados podem comprometer as perspectivas de melhora do 
setor ao adiar as decisões de investimento por um período mais longo, observa Ana 
Maria. 

 
A pesquisa coletou informações de 662 empresas entre os dias 4 e 21 de junho. A 

próxima sondagem da construção será divulgada em 26 de julho. 
 

Confiança do comércio no Brasil recua em junho e aponta cautela dos 
empresários, mostra FGV 

27/06/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 26-06-2018) 

 
 A confiança do comércio no Brasil recuou em junho pela terceira vez seguida e indicou 

cautela dos empresários em meio ao ritmo lento da economia, mercado de trabalho 
fraco e a greve dos caminhoneiros, de acordo com os divulgados pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) nesta quarta-feira.  

 
Consumidora faz compras em mercado em São Paulo 04/02/2012 REUTERS/Nacho 

Doce  
 
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil registrou queda de 3,0 pontos no 

mês e foi a 89,6 pontos, retornando ao mesmo nível de setembro de 2017.  
 

“O ritmo lento da economia, o tímido avanço do mercado de trabalho e a greve dos 
caminhoneiros de maio, influenciaram para piora da percepção com situação atual e, 
principalmente das expectativas, mostrando que os empresários ainda estão 

cautelosos em relação aos próximos meses”, explicou em nota o coordenador da FGV 
IBRE, Rodolpho Tobler.  

 
Segundo ele, o resultado mostra que a recuperação que o setor vinha apresentando 
até o início deste ano começou a perder fôlego no segundo trimestre.  

 
O resultado de junho foi resultado tanto da piora na avaliação sobre a situação atual 

quanto das expectativas. O Índice da Situação Atual (ISA-COM) caiu 2,2 pontos, para 
87,2 pontos, nível mais baixo desde dezembro de 2017.  
 

Já o Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 3,8 pontos, para 92,4 pontos, menor 
patamar desde agosto de 2017.  

 
A confiança do comércio acompanha o resultado das confianças do consumidor e da 
construção que a FGV divulgou na terça-feira, que também apontaram piora em meio 

aos impactos negativos da greve dos caminhoneiros que paralisou o abastecimento de 
combustíveis, alimentos e insumos no país no final de maio, prejudicando atividade 

econômica.  
 

Alegando estar à beira da falência, grupo Dolly pede recuperação judicial 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 

Empresa diz que terá de demitir mais de mil empregados sem pagar direitos 
trabalhistas  
 

 A fabricante de refrigerantes Dolly entrou com pedido de recuperação judicial na 
Justiça paulista. 
 

A medida, de acordo com a argumentação da empresa, é para tentar evitar que o 
negócio vá a falência depois que suas contas foram bloqueadas sob a acusação de ter 

sonegado R$ 4 bilhões em impostos. 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1JN1GZ-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1JN1GZ-OBRBS
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/grupo-dolly-agora-pede-recuperacao-judicial.shtml


Procurado pela reportagem da Folha, o empresário Laerte Codonho, dono da Dolly, 
afirmou que o pedido de recuperação judicial foi a única alternativa encontrada para 
viabilizar a retomada das operações. 

 
Segundo ele, a Dolly está tendo dificuldade para receber pagamento dos clientes 

porque está sem acesso às próprias contas, o que também inviabiliza o pagamento de 
funcionários, fornecedores e de impostos. 

 
“Se Deus quiser, essa situação não vai perdurar. Não trabalho com essa hipótese. 
Acredito que haverá bom senso. Eu preciso de uma conta corrente. Não posso vender 

porque não tenho onde depositar. Nenhuma empresa consegue sobreviver sem ter 
uma conta corrente”, diz Codonho.  

 
Sem a proteção judicial, a companhia diz que terá de demitir mais de mil empregados 
nos próximos dias sem que possa pagar nenhum centavo dos direitos trabalhistas, a 

exemplo do que aconteceu com 700 funcionários demitidos na fábrica de Tatuí, em 
São Paulo, na semana passada. 

 
“Dispensamos trabalhadores que eu adoro, que estão há muitos anos comigo. Em uma 
reunião com advogados trabalhistas, nós decidimos que seria melhor demitir porque, 

pelo menos, eles recebem o seguro-desemprego e podem comer. Isso é desumano”, 
diz. 

 
Na sexta-feira (22), a energia da fábrica de Diadema foi cortada, paralisando 
equipamentos que engarrafam a bebida. 

 
O passivo total da empresa é de aproximadamente R$ 255 milhões, segundo a lista 

de credores anexada ao processo. 
 
O pedido de recuperação foi feito em nome das empresas Dettal-Part, Brabed-Brasil 

Bebidas e Empresa Paulista de Refrigerantes, donas da marca Dolly. 
 

Além da recuperação judicial em si, a empresa também pede ao juiz Marcelo 
Sacramone da 2ª Vara de Recuperações Judiciais uma série de providências. 
 

Solicita o desbloqueio de suas contas e que permita a volta dos administradores 
afastados para a gestão da companhia. Requer ainda que a Eletropaulo se abstenha 

de cortar a energia elétrica da empresa. Também pede que o processo administrativo 
para cassação de sua inscrição estadual e CNPJ seja suspenso e que a posse de 
maquinário continue com a empresa, entre outras providências. 

 
Na sexta-feira, o juiz se manifestou no processo pedindo uma série de documentos 

que faltavam, como balanços e a própria lista de credores. Mas ainda não se 
manifestou sobre o pedido liminar feito pela empresa. 

 
Em maio, o dono da empresa Laerte Codonho foi preso em uma ação conjunta entre 
o MPE (Ministério Público do Estado de São Paulo), procuradoria e polícia por causa de 

sua situação fiscal situação fiscal. Os investigadores alegaram que a prisão era 
necessária para evitar a destruição de provas. 

 
Além disso, as contas do empresário e da empresa foram bloqueadas. A Dolly alega 
no processo de recuperação judicial que o bloqueio concedido pela Justiça Federal foi 

além do que o pedido pela própria procuradoria e equivale a uma penhora 100% de 
sua receita, o que inviabiliza a que a companhia mantenha suas operações. 

 
Outra argumentação é a de que a empresa teria sido lesada por diretores e contadores, 
por anos a fio, sem conhecimento do dono. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/com-contas-bloqueadas-dolly-fecha-fabrica-e-demite-funcionarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/fui-vitima-de-um-golpe-entre-contador-coca-cola-e-procuradoria-geral-diz-dono-da-dolly.shtml


Além disso, o advogado Marçal Alves de Melo, que conduz o pedido de recuperação 
judicial, diz que o bloqueio das contas é abusivo dado o fato de que sequer foi atestado 
em decisão final pela Justiça ou em processo administrativo de que o valor de R$ 4 

bilhões é realmente devido pela Dolly. 
 

Outro ponto levantado é que um pedido de recuperação judicial também tenderia a 
beneficiar os empregados, que num processo como esse tem preferência de 

recebimento em relação ao fisco. 
 
Em mais esta tentativa de conseguir o desbloqueio de suas contas na Justiça, a Dolly 

faz novamente alegações de que está sendo atacada pela sua principal concorrente, a 
multinacional de bebidas Coca-Cola, reforçando o argumento que defendeu em 

entrevista a Folha. 
 
Codonho, quando foi preso, empunhava um cartaz com os dizeres de que estava sendo 

preso pela Coca-Cola. 
 

A multinacional tem dito em nota que não tem qualquer envolvimento com os 
processos judiciais que o empresário enfrenta.  
 

Planejamento Tributário como ferramenta para redução de impostos 

27/06/2018 – Fonte: R7 

 
Todas empresas precisam ou vão precisar, em dado momento, das 
habilidades de um contador.  
 

 
Planejamento Tributário como ferramenta para redução de impostos 

Contábeis - Economia  
Todas empresas precisam ou vão precisar, em dado momento, das habilidades de um 

contador. Principalmente para realizar um bom planejamento tributário – essencial em 
uma economia que reconhecidamente tem uma das maiores cargas de impostos da 
América Latina. 

 
No início do ano, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou um 

levantamento comparando a carga tributária para empresas no Brasil e em outros 
países. Segundo o estudo “A evolução histórica das alíquotas de imposto de renda em 
diferentes países e as potenciais consequências para o Brasil”, feito em parceria com 

a Ernest Young, o Brasil está distante da média mundial de tributação sobre a renda 
das empresas. 

 
Enquanto a média do imposto sobre a renda pago por empresas nos demais países é 
de cerca de 22,96%, a alíquota no Brasil chega a 34%. 

 
Por essa razão e devido à complexidade da tributação brasileira, um planejamento na 

área tributária pode ajudar a gerar ganhos para o negócio, reduzir custos e ainda 
conquistar melhores resultados. Com uma boa gestão tributária, é possível evitar a 
incidência ou a reincidência de um imposto, além de encontrar meios contábeis e 

fiscais para reduzir o valor pago a título de tributos sobre cada operação ou tributo, 
por meios legais e regulares. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/fui-vitima-de-um-golpe-entre-contador-coca-cola-e-procuradoria-geral-diz-dono-da-dolly.shtml
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Dentro desse conceito, a elisão fiscal é uma prática contábilque permite adequar uma 
empresa ao formato mais vantajoso de pagamento de impostos, dentro da legalidade, 
por meio de uma gestão tributária inteligente. 

 
O contador deve direcionar as operações internas do negócio e ser responsável por 

controles e apurações de impostos. Por isso, precisa estar em constante atualização. 
Ao se submeter a um cuidadoso planejamento tributário, a empresa terá as 

informações necessárias para tomar decisões acertadas em relação ao regime de 
tributação, a fim de diminuir o valor gasto com tributos, mas mantendo-se dentro dos 
parâmetros legais. 

 

Meta de inflação de 2021 será de 3,75%, decide CMN 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 
Fazenda afirma que regime de metas está maduro para perseguir uma 

variação de preços menor  
 

O CMN (Conselho Monetário Nacional) decidiu nesta terça-feira (26) que a meta de 

inflação para 2021 será de 3,75%, confirmando a tendência de redução gradual, ao 
longo dos próximos anos, para o objetivo fixado pelo conselho para a variação de 
preços. 

 
No ano passado, o conselho estabeleceu que a meta, que desde 2005 estava em 4,5%, 

seria de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. Ou seja, o objetivo fixado para 2021 
representa uma redução adicional. 
 

Na ocasião, a equipe econômica havia falado em "convergência para os padrões 
internacionais", ou seja, uma média de 3%. 

 
Na decisão desta terça, a banda, ou intervalo de tolerância, também foi mantida em 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.  

 
Em nota divulgada pelo Ministério da Fazenda, a equipe econômica afirmou que o 

regime de metas de inflação, criado há 19 anos, está maduro o suficiente para permitir 
a redução.  
 

"A percepção de que a economia brasileira pode conviver com taxas de inflação mais 
baixas de forma sustentável se manifesta nas expectativas dos analistas de mercado, 

coletadas pela pesquisa Focus, conduzida pelo Banco Central", afirmou o Ministério da 
Fazenda em nota divulgada após a decisão.  
 

A pasta citou que a mediana das expectativas do mercado para 2019 e 2020 são de 
4,25% e 4%, respectivamente.  

 
Ainda de acordo com o texto, a perspectiva da inflação se beneficiou das mudanças 
na política econômica e adoção de reformas e ajustes na economia. 

 
"A decisão representa mais um passo para a obtenção, de forma sustentável, de taxas 

de inflação mais baixas na economia brasileira", disse a pasta na nota.  
 

"O regime de metas ganhou maturidade que permite avançar na obtenção de taxas 
de inflação mais baixas de forma sustentável. A adoção de uma abordagem gradual, 
combinada com a presença de expectativas de inflação ancoradas, fazem com que 

esse processo ocorra de forma suave e sustentada." 
 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contador
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Itaú: com reformas, dólar pode cair abaixo de R$ 3,50; sem, pode superar R$ 

4,50 

27/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 26-06-2018) 

 
A aprovação de reformas que ajudem a melhorar as contas fiscais do País, como a da 

Previdência, deve atrair recursos externos ao Brasil e levar o dólar para níveis abaixo 
de R$ 3,50, avalia o Itaú Unibanco. 

 
 Já no caso das reformas serem engavetadas pelo novo presidente, de vitória de um 
candidato com perfil mais populista, que dê pouca importância ao ajuste fiscal, a 

moeda pode se estabilizar em patamar superior a R$ 4,50. 
 

"A aprovação das reformas, especialmente daquelas que geram uma dinâmica fiscal 
mais sustentável, será o ponto-chave para determinar se o País vai migrar para um 
regime de muito, pouco ou até nenhum financiamento externo", ressalta relatório 

divulgado nesta terça-feira, 26, assinado pelo economista-chefe do Itaú, Mario 
Mesquita, e pela economista Julia Gottlieb. 

 
A avaliação do banco é que ao longo dos próximos anos o cenário internacional deve 
se tornar mais desafiador, com redução da liquidez global por conta da elevação de 

juros nos países desenvolvidos. 
 

O relatório do Itaú destaca que, desde a década de 1980, o Brasil passou por dois 
regimes de disponibilidade de financiamento externo: de escassez de recursos e de 
abundância. No geral, os períodos em que o País foi importador de capital externo 

foram marcados por boas condições macroeconômicas domésticas.  
 

"Por outro lado, períodos em que o financiamento externo diminuiu drasticamente 
foram caracterizados por desajustes e incertezas internas." 
 

Se no curto prazo é difícil prever movimentos no câmbio, para o médio e longo prazo 
o Itaú ressalta que os preços da moeda tendem a ser mais sensíveis aos fundamentos: 

"a taxa de câmbio, no longo prazo, depende da quantidade de recursos externos 
disponíveis para financiar o déficit em conta corrente de um país", ressalta o relatório. 
 

Por isso, dado um cenário internacional mais adverso, na ausência de reformas pelo 
novo presidente, especialmente as fiscais, o Brasil "pode migrar para um regime de 

pouca ou nenhuma disponibilidade de financiamento externo", afirmam os 
economistas. Nesse caso, o País precisará gerar superávits em conta corrente, o que 
seria compatível com uma moeda mais depreciada - acima de R$ 4,50. 

 
"Alternativamente, em um cenário de aprovação de reformas e melhora dos 

fundamentos, podemos migrar para um regime de alta disponibilidade de 
financiamento externo e câmbio mais apreciado (abaixo dos R$ 3,50)." 

 
No últimos meses, destaca o Itaú, o real tem perdido força ante o dólar.  
 

"A combinação de fatores internacionais e domésticos indica que pode haver menos 
recursos disponíveis para financiar o déficit em conta corrente no Brasil do que já 

existiu no passado", observam os economistas. 
 
 

 
 

 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/26/internas_economia,969571/itau-com-reformas-dolar-pode-cair-abaixo-de-r-3-50-sem-pode-super.shtml
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Bancos ainda avaliam como será liberação de crédito do BNDES para pessoa 

física instalar energia solar 

27/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 26-06-2018) 

 
BNDES anunciou R$ 300 milhões, mas BB e Caixa não acertaram como essa 

linha de crédito será oferecida; para instalar sistema em casa, consumidor 
deve avaliar a custo, área disponível e prazo. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) anunciou a liberação de crédito para 

a instalação residencial de sistemas de energia fotovoltaica (ou energia solar, como é 
mais conhecida), mas esse tipo de serviço ainda gera dúvidas entre as pessoas que 

têm interesse em fontes alternativas de energia.  
 

É o que diz o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(ABSOLAR), Rodrigo Sauaia. Ele diz que já recebeu relatos de pessoas que buscam 
crédito em agências da Caixa e do Banco do Brasil (que irão repassar os recursos do 

BNDES aos clientes), mas não conseguem informações.  
 

“O setor tem reportado dificuldades em acessar esse crédito junto aos bancos. Muitas 
vezes, o cliente vai no banco, fala dessa linha e a agência não está preparada”, aponta 
Sauaia.  

 
Em nota, o Banco do Brasil diz que o “assunto ainda encontra-se em análise no âmbito 

do BB”. Já a Caixa diz que “está avaliando novas modalidades” para financiamento de 
instalação de sistemas de energia fotovoltaica.  
 

A medida do BNDES foi anunciada no começo de junho. O banco de fomento criou o 
“Fundo Clima”, que permite o financiamento de até 80% dos custos para instalar 

sistemas de energia fotovoltaica, a juros a partir de 4,03% ao ano.  
 
A novidade é que as pessoas físicas também podem aderir, o que significa crédito para 

instalar sistema de energia solar em casa. Empresas ou órgãos governamentais com 
renda de até R$ 90 milhões no ano também podem aderir.  

 
Economia de energia 
Sistema de energia fotovoltaica (ou energia solar) instalado na casa de José Nilton, 

em Mairiporã (SP); conta de luz passou de quase R$ 300 para R$ 60. (Foto: Arquivo 
pessoal)  

 
O diretor de escola José Nilton Alves da Motta, de 60 anos, decidiu procurar um sistema 
de energia para sua casa, em Mairiporã (SP), em 2016. Dois anos depois, ele garante 

que a medida resultou em uma economia significativa.  
 

“Eu pago hoje por mês em torno de R$ 60 de conta de luz. Antes, chegava a até R$ 
280. Hoje, seria uns R$ 300”, calcula ele. “No longo prazo que o sistema se paga.”  
 

Outra vantagem que Motta aponta é que, quando o sistema produz mais energia do 
que ele consome no mês, ele pode vender o restante para a concessionária. Isso 

costuma acontecer em épocas de maior incidência de luz solar, como nos meses de 
verão.  

 
Como funciona e como instalar 
A instalação de um sistema de energia fotovoltaica depende que a empresa, residência 

ou condomínio tenha o espaço para instalar os painéis, como telhados. Sauaia afirma 
que a economia com a conta de luz pode chegar a 90%.  
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ANTES DA INSTALAÇÃO:  
 Pelas últimas contas de luz, é importante saber qual é o consumo médio de sua 

residência 

 Procurar empresas especializadas para fazer avaliações da área disponível e 
orçamentos 

 Pesquisar linhas de crédito e estudar se, pelo prazo em que o sistema vai se 
pagar, o investimento compensa 

 
Para saber quantos painéis são necessários para produzir a energia que um imóvel 
precisa, o consumidor deve verificar as últimas contas de energia para verificar qual é 

o consumo médio da família. Depois, ele precisa procurar empresas de instalação 
desse tipo de sistema para que sejam feitas avaliações e passados os orçamentos.  

 
“A partir das informações da conta é que a empresa vai fazer um dimensionamento 
do sistema para verificar qual tamanho seria necessário para reduzir os gastos”, diz 

Sauaia. O custo médio por projeto de instalação numa residência, segundo o 
presidente da associação, é de aproximadamente R$ 15 mil.  

 
O passo seguinte, se o consumidor não quiser fazer o pagamento à vista, é buscar o 
financiamento para a instalação do sistema. “Muitas vezes a empresa também ajuda 

o cliente a buscar o financiamento para seu projeto”, diz Sauaia.  
 

Assim, ele calcula que o montante de R$ 300 milhões anunciados pelo BNDES para 
financiar instalações seja suficiente para cerca de 20 mil sistemas fotovoltaicos.  
 

O que os bancos já oferecem 
Os recursos do BNDES serão repassados pelo BB e pela Caixa, que dizem que ainda 

estão avaliando como irão trabalhar com essa linha. Mas, antes do “Fundo Clima”, os 
bancos já trabalhavam com linhas de crédito que abrangiam a instalação de sistemas 
de energia solar.  

 
A Caixa disse, em nota, que “possui linhas que podem ser destinadas ao financiamento 

de equipamentos de energia fotovoltaica”, como Construcard, o Crédito Imóvel e o 
Crédito Pessoal Inteligente. “As taxas de juros para as linhas citadas partem de 1,45% 
a.m. e o prazo máximo pode chegar a 240 meses, com até 06 meses de carência, 

viabilizando assim os projetos de energia fotovoltaica”, diz o banco.  
 

Já o Banco do Brasil informou que “desenvolveu o Programa Agro Energia em 2017, 
destinado aos produtores rurais e suas cooperativas, com o objetivo de financiar a 
implantação de usinas geradoras de energias alternativas renováveis”. As taxas e 

prazos de pagamento variam.  
 

Nos bancos privados também é possível obter financiamento para a instalação de 
energia fotovoltaica.  

 
No Santander, há uma linha para aquisição do sistema fotovoltaico (placas, inversores 
e instalação) desde 2013. As taxas vão de 1,69% a 1,9% ao mês, e o prazo é de até 

36 meses.  
 

No Bradesco, há 1 ano existe uma linha de financiamento para compra e instalação de 
equipamentos para geração de energia fotovoltaica, tanto para pessoa física quanto 
para pessoa jurídica. As taxas são entre 1,80% e 1,86% ao mês, “conforme o prazo 

da operação, que pode ser de até 60 meses”. Dependendo do perfil do cliente, o banco 
financia até 100% do valor da instalação.  

 
Já o Itaú Unibanco não tem uma linha voltada especificamente para esse fim, mas 
disse em nota que oferece um serviço chamado “Orientador de Crédito, que ajuda os 

clientes a entenderem qual a melhor linha de crédito para ele de acordo com seu 
objetivo”.  



Inadimplência no Brasil tem leve queda em maio, a 4,6%, diz BC 

27/06/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 26-06-2018) 
 

A inadimplência no segmento de recursos livres no Brasil registrou leve queda a 4,6 
por cento em maio, ante 4,7 por cento em abril, informou o Banco Central nesta 

quarta-feira.  
 

No período, o spread bancário no mesmo segmento foi a 31,0 pontos percentuais, ante 
33,2 pontos percentuais em abril. Já o estoque geral de crédito no país subiu 0,5 por 
cento sobre o mês anterior, a 3,107 trilhões de reais.  

 

TCU limita prorrogação de contratos de terminais portuários 

27/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 26-06-2018) 
 
Decreto dos portos permitia a prorrogação antecipada de contratos 

portuários por até 70 anos. Para contratos assinados antes de 2017, TCU só 
autorizou prorrogações pelo prazo definido no contrato.  

 
O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta terça-feira (26) limitar 
as prorrogações dos contratos de terminais portuários com base no decreto 

9.048/2017, conhecido como decreto dos portos.  
 

O decreto, publicado em maio do ano passado, alterou várias regras do setor portuário. 
O principal ponto, no entanto, foi a extensão do prazo de concessão para até 35 anos, 
podendo ser prorrogado por sucessivas vezes até o limite máximo de 70 anos. O 

decreto permite a prorrogação para os contratos assinados a partir de 1993.  
 

Pela decisão do TCU, a regra do decreto só pode ser aplicada aos contratos assinados 
depois de 2017, quando foi publicado o normativo.  
 

Para os contratos anteriores – assinados entre 1993 e 2017 – o TCU determinou que 
a prorrogação só pode ocorrer uma vez e no prazo definido no contrato.  

 
Assim, se o contrato tem prazo de 15 anos, o contrato poderá ser prorrogado uma vez 
pelo prazo de 15 anos.  

 
“O TCU determinou ao Ministério dos Transportes que, quando for analisar os pedidos 

de prorrogação, levem em consideração os prazos iniciais dos contratos. Só uma única 
prorrogação e respeitado o prazo original do contrato”, explicou o ministro do TCU 
Bruno Dantas, que relatou o processo.  

 
Em nota divulgada na noite desta terça-feira, o Ministério dos Transportes diz que o 

TCU "reconheceu as conquistas e os avanços trazidos" pelo decreto (leia a íntegra da 
nota ao final desta reportagem).  

 
Pontos questionados pelo TCU  

 Extensão do prazo inicial de concessão para até 35 anos, podendo ser 

prorrogado sucessivas vezes até o limite máximo de 70 anos; 
 Autorização para investimentos em infraestrutura comum, fora da área 

arrendada, o que levaria ao reequilíbrio financeiro dos contratos; 
 Substituição da área arrendada dentro do mesmo porto sem licitação prévia.  

 

Envio à PGR 
Segundo o ministro Bruno Dantas, o plenário do TCU decidiu solicitar à Procuradoria-

Geral da República (PGR) que examine se há alguma inconstitucionalidade na 
prorrogação de contratos de portos por até 70 anos.  

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1JN1UC-OBRBS
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Segundo o ministro, o entendimento do TCU é que essa prorrogação por 70 anos é 
inconstitucional – mesmo para contratos assinados depois de 2017 – mas que a 
decisão é do Supremo Tribunal Federal (STF).  

 
“O único ponto é essa prorrogação por até 70 anos, na ausência de uma previsão na 

lei. A lei é omissa quanto ao prazo máximo. A questão é saber se é compatível com os 
princípios da administração pública esse prazo de 70 anos, mesmo para os casos 

futuros. Porque, para os casos passados, a gente decidiu que não haverá. Agora para 
os casos futuros isso terá que ser examinado pela PGR e pelo Supremo Tribunal 
Federal”, disse.  

 
Para o ministro Walton Alencar, a possibilidade de prorrogação por 70 anos foi uma 

“gigantesca benesse” às empresas portuárias. “Da forma como eu vejo, a Presidência 
da República outorgou aos concessionários do setor uma gigantesca benesse, a maior 
de todas”, disse.  

 
Segundo ele, o decreto multiplicou o valor de mercado das empresas de portos. “Esse 

decreto deu, de sobejo, vantagens econômicas imensas para todas as concessionárias 
das áreas portuárias”, afirmou Alencar.  
 

Temer 
O decreto dos portos está no centro de uma crise política do governo do presidente 

Michel Temer.  
 
O presidente é investigado pela Polícia Federalsob a acusação de ter editado o decreto 

para beneficar empresas do setor portuário em troca de propina. Ele nega.  
 

Um relatório interno do TCU apontou irregularidades no decreto.  
 
Entre as empresas citadas na investigação da PF e supostamente beneficiadas pelo 

decreto está o grupo Libra.  
 

No final de maio, o TCU determinou a anulação da prorrogação do contrato de 
concessão do Grupo Libra no porto de Santos. O contrato foi prorrogado em 2015, 
com base no primeiro decreto de regulamentação da lei dos portos.  

 
Mas, segundo o TCU, o governo não poderia ter prorrogado o contrato já que a 

empresa não havia feito o pagamento de nenhuma quantia para garantir a 
prorrogação. Esse pagamento, segundo a ministra, estava previsto em decreto 
assinado em 2015.  

 
O grupo, no entanto, já apresentou outro pedido de prorrogação do contrato no 

Ministério dos Transportes, assim como a Rodrimar, que também é investigada na 
Operação Skala.  

 
Investimentos em áreas comuns 
O acórdão aprovado pelo plenário do TCU autoriza o investimento em áreas comuns 

do porto, mas impõe condicionantes para que o investimento seja autorizado.  
 

Segundo o ministro Bruno Dantas, o investimento tem que estar relacionado a atuação 
portuária, precisa estar na área comum do porto e ter o orçamento previamente 
aprovado pela autoridade portuária.  

 
Segundo o ministro, o TCU precisa antever problemas futuros que podem ocorrer por 

falta de restrições.  
 
“É preciso amarras para evitar que daqui a dez anos só empreiteiras estejam querendo 

operar portos no Brasil e querendo construir pontes a 300 quilômetros do porto e 
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dizendo que aquilo ali vai ser feito para fazer parte do empreendimento portuário. 
Definitivamente o TCU não compactuará com isso”, disse Dantas.  
 

Permuta de áreas 
Para a substituição da área arrendada dentro do mesmo porto sem licitação prévia o 

TCU também impôs limitações. Segundo o ministro Bruno Dantas, todos os pedidos 
para substituir uma área por outra dentro do mesmo porto terão que ser analisados 

pela corte de contas.  
 
“Todas as vezes que for permutar tem que abrir processo e o TCU terá que autorizar”, 

disse. Segundo ele, essa limitação tem o objetivo de coibir irregularidades no processo.  
 

Pedidos parados 
Desde janeiro deste ano o Ministério dos Transportes não analisou nenhum outro 
pedido de mudança de contrato feito por terminais portuários com base no decreto de 

portos. Ao todo, segundo o TCU, há 114 pedidos parados no Ministério dos 
Transportes.  

 
Segundo Bruno Dantas, os pedidos foram paralisados depois que o ministério assumiu 
o compromisso com o TCU de não analisar nenhuma solicitação até que o plenário do 

TCU julgasse o mérito do processo que analisa do decreto dos portos.  
 

Nota do Ministério dos Transportes 
Leia abaixo a íntegra de nota divulgada pelo Ministério do Transportes a respeito da 
decisão do TCU.  

 
NOTA SOBRE DECISÃO DO TCU  

Em decisão tomada nesta terça-feira (26/6) a respeito do Decreto de Portos 
(9.048/2017), que regula a exploração de portos organizados e de instalações 
portuárias, o Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu as conquistas e os 

avanços trazidos pelo normativo, configurando-se como um importante instrumento 
para modernizar o setor portuário, ampliando a segurança jurídica, reduzindo riscos e 

possibilitando a atração de novos investimentos.  
O Ministério reitera que todas as proposições foram embasadas em critérios técnicos 
a partir do diálogo produtivo e transparente com as entidades dos setor privado, com 

o acompanhamento permanente da AGU (Advocacia Geral da União) e da 
Controladoria Interna deste Ministério.  

O Tribunal reconheceu a possibilidade de implementação de investimentos privados 
em áreas comuns do porto (investimentos fora da área do arrendamento), bem como 
a possibilidade de substituição de áreas, desde que observados os limites nas análises 

prévias, porém indeferiu a possibilidade de adaptação dos contratos vigentes.  
O Ministério ainda aguarda a notificação do Tribunal para a adoção das medidas 

decorrentes.  
Gabinete do Ministro  

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  
 

Em audiência no Congresso, entidades criticam tabela de fretes; 
caminhoneiro fala em 'dignidade' 

27/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 26-06-2018) 

 
Medida provisória que instituiu tabela foi editada pelo governo como parte do acordo 
com os caminhoneiros para por fim à greve da categoria. Preços definidos têm gerado 

polêmica. 
 

Representantes de entidades ligadas a empresas e a cooperativas criticaram nesta 
terça-feira (26), durante audiência pública no Congresso Nacional, a medida 
provisória editada pelo governo que instituiu a criação de uma tabela com os preços 

mínimos dos fretes. 
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Também presentes à audiência, representantes dos caminhoneiros defenderam o 
tabelamento, a ponto de um motorista autônomo dizer que a definição dos preços dá 

"dignidade" ao trabalho da categoria. 
 
A MP que instituiu a tabela foi editada pelo governo como parte doacordo com os 

caminhoneiros para por fim à greve da categoria. Os preços definidos, contudo, têm gerado 
polêmica. 

 
A paralisação dos caminhoneiros, no mês passado, durou 11 dias e levou o país a uma crise 
no abastecimento. Faltou gasolina em postos, diversos produtos não chegaram aos 

supermercados e aeroportos ficaram sem querosene, por exemplo. 
 

Além da definição da tabela de fretes, o governo se comprometeu, entre outros pontos, a 
reduzir o litro do diesel em R$ 0,46 e a editar uma MP para isentar do pagamento de pedágio 
os eixos suspensos dos caminhões. 

 
Audiência pública 

Durante a audiência pública no Congresso, nesta terça, o presidente da Associação Brasileira 
dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, defendeu o tabelamento com os preços 
mínimos dos fretes. 

 
Lopes criticou, contudo, a tabela vigente – editada pelo governo em 30 de maio. 

 
"Na visão da Abcam, essa planilha que está sendo discutida aqui é uma planilha empresarial. 
Ela não é uma planilha que vai atender as necessidades dos caminhoneiros. Não adianta a 

gente ganhar uma coisa e não levar", afirmou. 
 

Representante de um grupo de caminheiros autônomos, Joel Almir Rocha comparou a tabela 
ao salário mínimo, afirmando que a definição dá "dignidade" à categoria. 
 

"O piso mínimo de frete traz dignidade. É como se fosse o salário mínimo: vai trazer a 
dignidade para eu consertar o meu caminhão, levar o dinheiro para a minha família, botar 

comida em casa. Então, gostaria que colocassem a mão na consciência, afirmou. 
 

Críticas 
Presente à audiência pública, o presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte 
de Carga (ANUT), Luiz Henrique Teixeira Baldez, afirmou ser preciso corrigir problemas 

estruturais, além de regionalizar o debate sobre o tema. 
 

"Nós não estamos discutindo a inconstitucionalidade ou constitucionalidade [da MP]. Nós 
estamos dizendo que a tabela não tem como ser aplicada em todas as circunstâncias e 
especificidades do mercado", declarou. 

 
Gerente-geral da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Tânia Zanella avaliou 

durante a audiência que a tabela definida pelo governo é "incoerente". 
 
"A gente tem um Brasil muito diverso e isso dificulta muito. A tabela mínima, hoje do jeito 

que está, não vemos ela de maneira sustentável", afirmou. 
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Artigo: O tabelamento do frete é inconstitucional 

27/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 26-06-2018) 

 
A intervenção do governo na economia, impondo o tabelamento do preço dos 
fretes, é uma total ofensa aos ditames constitucionais 
 

 
Marcelo Camargo/Agência Brasil  

 
No dia 27 de maio, bem no ápice da paralisação dos caminhoneiros, foi editada a 
Medida Provisória 832/2018, que institui a política de preços mínimos do transporte 

rodoviário de cargas. O texto da MP prevê a publicação de tabela com preços mínimos 
referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado.  

 
Serão tabelas com validade semestral, publicadas até 20 de janeiro e 20 de julho de 
cada ano, tendo os preços fixados natureza vinculativa.  

 
Três dias depois, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a 

Resolução 5.820/2018, que institui a tabela com preços mínimos referente ao 
quilômetro rodado, por eixo carregado, nos fretes, novamente mencionando o caráter 
vinculante. 

 
Nota-se que, para atender às exigências impostas para o fim da greve dos 

caminhoneiros, várias medidas foram realizadas às pressas, sem qualquer 
planejamento ou estudo sobre os impactos nos diversos setores da economia, 
causando grande oposição, especialmente de quem atua na cadeia do agronegócio.  

 
Diante desse cenário, vivemos momentos turbulentos com forte impacto no 

abastecimento, e a população permanece em estado de atenção ante a ameaça dos 
caminhoneiros de resistirem e mobilizarem-se novamente caso a tabela de preços 
mínimos dos fretes de cargas terrestres rodoviários seja alterada. 

 
Muito embora seja inquestionavelmente justo o pleito dos caminhoneiros, 

especialmente dos profissionais autônomos, os quais amargam longas horas de 
jornada, com custos elevados de manutenção do caminhão, pedágio, combustível e, 
em contrapartida, são mal remunerados, é sabido que os maiores prejuízos serão 

arcados pelo consumidor final, que, além de sofrer com o aumento dos impostos, 
compensando-se o subsídio ao preço do diesel, sofrerá com a alta dos produtos. 

 
A MP 832/2018, manifestamente inconstitucional, deve ser expurgada da ordem 

jurídica  
 
No aspecto econômico, os resultados serão devastadores: estima-se uma alta nos 

preços de até 150% no valor final dos produtos. No que tange ao aspecto jurídico, as 
consequências também não serão positivas.  

 
Ocorre que tais normas, ao estipularem o efeito vinculativo aos preços dispostos na 

tabela, prevendo que seu descumprimento sujeitará o infrator a indenizar o 
transportador em quantia equivalente ao dobro do que seria devido, nos termos do 
artigo 5.º, parágrafo 4.º da referida MP, afrontam claramente os princípios 

constitucionais da ordem econômica da livre iniciativa e livre concorrência. 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/otabelamento-do-frete-e-inconstitucional-5jxcprli1hv63wuko8drt3noa


O texto constitucional é claro ao elencar, como princípios fundamentais à atividade 
econômica, a livre iniciativa e a livre concorrência, dispostos no artigo 170 da 
Constituição Federal, não podendo, portanto, o governo intervir nas relações 

econômicas privadas.  
 

Os contratantes dos serviços de frete são entidades com atividades tipicamente 
comerciais, operando, por consequência, em um mercado de ampla concorrência. 

Logo, a MP 832/2018 é ilegítima, vez que interfere em relações econômicas privadas 
e inibe a livre iniciativa.  
 

Portanto, é evidente a intervenção do governo na economia, impondo o tabelamento 
do preço dos fretes, em total ofensa aos ditames constitucionais, vez que o Estado 

somente está autorizado a intervir na economia obedecendo-se estritamente aos 
princípios assegurados na Constituição Federal. Diversas entidades de classe 
defenderam o ingresso de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a MP 832/2018, 

em especial lideranças da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 

 
A MP, conforme exigência da norma constitucional, ainda passará pelo crivo do 
Congresso Nacional, daí a atuação dos diversos setores impactados na tentativa de 

negociações para que a norma seja declarada inconstitucional ou ao menos seja 
alterada.  

 
Além disso, há forte pressão para que sejam revistos os preços da recém-divulgada 
tabela da ANTT. Nesse contexto, já foi proposta “emenda modificativa” pelo deputado 

Arnaldo Jardim (PPS-SP) estabelecendo que o conteúdo da tabela com precificação 
dos fretes tenha natureza referencial e não vinculativa, como consta no texto original 

da norma.  
 
Enquanto a norma não é revista, despencam nos diversos tribunais brasileiros pedidos 

de tutela de urgência, requerendo-se a suspensão imediata dos efeitos vinculantes e 
sanções previstos na MP 832/2018, bem como da Resolução 5.820/2018, de forma 

que a ANTT seja compelida a fornecer toda a documentação necessária ao transporte 
rodoviário de cargas independentemente do valor contratado pelo frete. 
 

No que se refere às exigências para determinação deste tipo de tutela de urgência, 
observa-se que os requisitos legais de probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no novo Código de Processo 
Civil, restam preenchidos.  
 

A probabilidade do direito se fundamenta justamente na inconstitucionalidade da 
norma, na medida em que a vinculação a um tabelamento de preços afronta os 

princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, bem como intervenção 
inconstitucional do Estado na economia. 

 
Já o perigo na demora resta evidente na medida em que os contratantes de transporte 
rodoviário necessitam dar continuidade às negociações, não podendo aguardar 

eventual alteração da norma ou contratar os fretes de acordo com os valores da tabela 
atual, insustentáveis para a manutenção das negociações. 

 
Por todo o exposto, resta clara a inconstitucionalidade da MP 832/2018 ao determinar 
o efeito vinculante dos preços apregoados na tabela recém-publicada pela ANTT.  

 
Teme-se, inclusive, caso ela não seja revista, a formação de cartel entre as empresas 

que realizam os transportes rodoviários, que terão fundamento para coordenar ações 
de eliminação da concorrência e alta nos preços.  
 



Em resumo, a MP 832/2018, manifestamente inconstitucional, deve ser expurgada da 
ordem jurídica e seus efeitos pretéritos devem ser desconsiderados sob pena de se 
desprestigiar nossa Carta Maior e privilegiar a insegurança jurídica. 

 
Priscila Arone Coutinho é advogada especialista em Direito para Agronegócio. 

 

Congresso mantém veto de Temer à eliminação de PIS-Cofins sobre o óleo 
diesel 

27/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 26-06-2018) 
 

Eliminação foi incluída pelo Congresso na votação do projeto da reoneração, 
mas presidente vetou. Aliados do governo argumentaram que medida faria 

arrecadação cair em R$ 14 bilhões. 
 

O Congresso Nacional decidiu nesta terça-feira (26) manter o veto do presidente 
Michel Temer à eliminação da cobrança de PIS-Cofins sobre o óleo diesel.  

 
Em meio à greve dos caminhoneiros, no mês passado, deputados e senadores 

aprovaram a eliminação ao anlisarem o projeto que estabeleceu a reoneração da folha 
de pagamento de setores da economia.  
 

Ao sancionar a lei da reoneração, contudo, Temer vetou a eliminação de PIS-Cofins 
sobre o diesel.  

 
Para substituir este trecho, e garantir a redução de R$ 0,46 no preço do diesel 
prometida aos caminhoneiros, o presidente editou três medidas provisórias como parte 

do acordo com a categoria para por fim à greve.  
 

A manutenção do veto já era esperada entre os parlamentares. Isso porque, desde 
que o trecho foi incluído pela Câmara no projeto da reoneração, houve divergência no 
Congresso sobre o impacto financeiro da medida.  

 
Defensores da proposta argumentaram, por exemplo, que o governo deixaria de 

arrecadar cerca de R$ 3 bilhões. Políticos contrários à medida, porém, alegaram que 
o impacto poderia chegar a R$ 14 bilhões.  
 

Reoneração  
Os parlamentares também mantiveram nesta terça o veto de Temer para os setores 

que não serão mais reonerados. Pelo projeto aprovado no Congresso, 28 setores 
continuariam beneficiados pela desoneração até 2020, mas Temer vetou 11 setores, 
e portanto, restaram 17.  

 
Com a validação do veto pelo Congresso, empresas de 39 setores da economia 

perderam o benefício fiscal.  
 
O benefício da desoneração da folha acabará para todos os setores em 2020, segundo 

o governo federal. Com isso, a Receita Federal espera arrecadar R$ 830 milhões a 
mais neste ano.  

 

Estados negociam um ICMS nacional para combustíveis 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 
Proposta é adotar alíquota única em reais para suavizar oscilações nos preços  
 

Estados e o setor de combustíveis discutem a mudança do modelo de tributação do 
ICMS para uma alíquota única em reais por litro. A proposta, que pode suavizar os 

https://g1.globo.com/politica/noticia/congresso-mantem-veto-de-temer-a-eliminacao-do-pis-cofins-sobre-o-oleo-diesel.ghtml
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repasses das cotações internacionais às bombas, ganhou força após decisão do STF 
(Supremo Tribunal Federal) que questiona o modelo atual. 
 

A proposta já tem o apoio da área técnica do Confaz (Conselho Nacional de Política 
Fazendária, que reúne as secretarias estaduais de Fazenda), mas ainda depende de 

convencimento dos governos estaduais, que resistem a reduzir sua autonomia na 
cobrança de impostos. 

 
Hoje, o ICMS sobre os combustíveis é recolhido nas refinarias e importadores, que 
atuam como substitutos tributários de distribuidoras e postos, estratégia para facilitar 

a fiscalização pelas secretarias de Fazenda. 
 

O imposto é calculado sobre um preço de referência definido pelos governos estaduais, 
chamado PMPF (preço médio ponderado final), sobre o qual incidem alíquotas 
diferentes por Estados e por produtos. Nesse modelo, cada Estado pratica suas 

próprias alíquotas. 
 

Considerando as alíquotas e o PMPF atuais, por exemplo, o litro da gasolina comprado 
em São Paulo paga R$ 1,008 de ICMS —o mais barato do país— enquanto na vizinha 
Minas Gerais o valor chega a R$ 1,450 --o mais caro. 

 
A proposta em discussão propõe a instituição de uma alíquota nacional em reais por 

litro, que incidiria apenas nas refinarias, sem a necessidade de substituição tributária. 
É bandeira antiga das empresas de combustíveis, para quem o modelo atual abre 
brechas para a sonegação. 

 
As discussões para a mudança na tributação ganharam força no último ano, depois 

que o STF entendeu, em julgamento de 2017, que os contribuintes podem pedir 
ressarcimento da diferença entre o preço de referência para a cobrança do imposto e 
o valor pago pelo produto. 

 
O PMPF é definido com base em pesquisas e é usado em todas as operações de compra 

de combustíveis, independente do real preço praticado pelos postos. A decisão já leva 
revendedores de combustíveis a secretarias de Fazenda para pedir o ressarcimento de 
valores pagos a mais. 

 
"A substituição tributária está sendo questionada", diz o secretário de Fazenda do 

Distrito Federal, Wilson de Paula, para quem a proposta em discussão poderia reduzir 
perdas e custos de fiscalização. "Mas com certeza ainda não é consenso". 
 

De fato, Estados consultados pela Folha, como Minas Gerais e Pará, por exemplo, 
disseram que ainda não têm posição sobre o assunto. Combustíveis representam 

parcela expressiva da arrecadação dos Estados e há receio de que a perda de 
autonomia possa prejudicar a gestão financeira. 

 
"Os Estados não têm muita alternativa, vão ter que buscar um entendimento", defende 
o presidente da Fecombustíveis (entidade que representa os postos), Paulo Miranda, 

alegando que o risco de perdas com ressarcimento por impostos pagos a mais é 
grande. 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/preco-do-diesel-cai-mas-nao-atinge-desconto-prometido-pelo-governo-diz-anp.shtml


Posto de gasolina na marginal Tietê, na zona norte de São Paulo - Adriano 
Vizoni/Folhapress  
 

A cobrança de imposto fixo sobre os combustíveis foi uma das alternativas 
apresentadas em entrevista à Folha pelo diretor-geral da ANP, Décio Oddone, para 

suavizar os impactos das volatilidades internacionais sobre o preço dos combustíveis 
no país. 

 
Como é cobrado hoje, o ICMS ajuda a aprofundar a volatilidade dos preços, já que a 
alíquota é um percentual que incide sobre preços de referência que também variam 

de acordo com o valor das bombas. Ou seja, quanto maior o preço, maior a parcela 
do imposto, e vice-versa. 

 

Ministério da Justiça questiona distribuidoras por repasse de descontos ao 

diesel 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 

Três semanas após o acordo, desconto no diesel ainda não atingiu os R$ 0,46 
prometidos  
 

O Ministério da Justiça notificou sete distribuidoras de combustíveis a esclarecerem se 

estão repassando aos postos os descontos concedidos pelo governo no preço do diesel. 
As empresas terão dez dias para se explicar, sob pena de multa de R$ 9 milhões. 

 
Pesquisa divulgada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) 
nesta terça (26) mostrou que, três semanas após o acordo entre governo 

e caminhoneiros, o preço do diesel permanece em queda no país, mas ainda não 
atingiu os R$ 0,46 prometidos pelo governo. 

 
Com base em 98 denúncias feitas por postos de combustíveis, a Senacon (Secretaria 
Nacional do Consumidor) notificou BR Distribuidora, Ipiranga, Raízen, Alesat, Ciapetro, 

Royal Fic e Zema "a esclarecerem a suposta ausência de repasse integral nas 
operações de comercialização de diesel". 

 
A Senacon diz que as empresas terão que apresentar notas fiscais de venda em datas 
determinadas em cada estado. Caso as empresas não respondam no prazo estipulado, 

poderão ser alvo de processo administrativo com multa de até R$ 9 milhões. 
 

O Ministério da Justiça pediu ainda apoio aos estados para que as portarias que 
determinam o repasse das subvenções sejam cumpridas. O governo está dando 
subsídio de R$ 0,30 por litro aos produtores e cortou R$ 0,16 em impostos, ao custo 

de R$ 13,6 bilhões. 
 

"A tarefa de defender o consumidor pressupõe uma ação coordenada de todos os 
agentes públicos e compete aos Procons estaduais e municipais o monitoramento da 
redução do valor do diesel ao consumidor final", disse, em nota, o ministro da Justiça, 

Torquato Jardim. 
 

O ministério informou que até o momento já fiscalizou 3.200 postos, 676 revendas de 
gás de botijão e 818 supermercados para verificar preços abusivos após a greve dos 

caminhoneiros. Do total de fiscalizações, 1.179 foram referentes ao preço do diesel. 
 
De acordo com a pesquisa de preços da ANP, o óleo diesel foi vendido por R$ 3,397 

por litro na semana passada, queda de R$ 0,198 com relação à semana anterior à 
paralisação dos caminhoneiros. 
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Na comparação com a primeira semana de greve, que foi iniciada no dia 21 de maio, 
o corte é de R$ 0,391 por litro. Nessa semana, porém, os preços começaram a subir 
já com efeitos provocados pela greve no abastecimento.  

 

Volkswagen é a grande vencedora do Prêmio REI 2018 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Companhia levou troféus como montadora do ano e mais quatro categorias  
 

A Volkswagen foi eleita Montadora do Ano pelo Prêmio REI, sigla para 
Reconhecimento à Excelência e Inovação, concedido anualmente por Automotive 
Business. Este ano a premiação contou com 15 categorias e quatro finalistas em cada 

uma, escolhidas inicialmente por um júri composto por 33 profissionais do setor 
automotivo. Depois os vencedores foram escolhidos por eleição aberta que somou 

quase 20 mil votos nos últimos três meses.  
 
Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, foi eleito Profissional de Montadora. 

A Maxion Wheels é a Fabricante de Autopeças do Ano e Besaliel Botelho, presidente 
da Bosch América Latina, o Profissional de Autopeças.  

 
A cerimônia de premiação ocorreu na noite da terça-feira, 26 de junho, no Figueira 
Rubayat, em São Paulo. Os vencedores das 15 categorias do Prêmio REI 2018 você 

conhece a seguir, assim como os finalistas de cada categoria.  
 

 
MONTADORA DO ANO 
 

• Volkswagen 
Escolhida por uma nova e bem-sucedida estratégia corporativa, que envolve 

renovação de produtos e maior proximidade com o consumidor. A empresa está 
investindo R$ 7 bilhões no Brasil para o lançamento de 20 novos modelos até 2020. 
Quatro deles já estão à venda: Polo, Virtus, Amarok V6 e Golf (hatch e Variant). No 

acumulado de vendas até maio o Polo é o quarto automóvel mais vendido do Brasil e 
o Virtus foi responsável por aumento importante do fluxo nas concessionárias.  

 
 

Outros finalistas e cases da categoria  
• Caoa (Nasce um gigante) 
• Nissan (Empresa mantém investimentos no Brasil)  

• Toyota (60 anos de Brasil)  
 

EMPRESA DE AUTOPEÇAS DO ANO 
 
• Maxion Wheels 

A fabricante de rodas do Grupo Iochpe Maxion inaugurou em 2016 sua segunda 
fábrica de rodas de alumínio em Limeira, no interior de São Paulo, com capacidade 

de 800 mil rodas/ano que pode ser ampliada para 2 milhões/ano. Sua qualidade é 
reconhecida por clientes como John Deere, Hyundai, Ford, FCA, Caterpillar, General 
Motors e Toyota.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27644/volkswagen-e-a-grande-vencedora-do-premio-rei-2018


Outros finalistas e cases da categoria  
• Aethra (Fornecedor completo)  
• Eaton (60 anos rodando nas estradas brasileiras)  

• Fras-le (Estratégia feita de alianças)  
 

PROFISSIONAL DE MONTADORA 
 

• Roberto Cortes 
O presidente da MAN Latin America foi eleito por ter mantido a confiança inabalada 
apesar do período difícil que a indústria de veículos comerciais pesados enfrentou nos 

anos recentes. Na Fenatran de 2017, Cortes levou o projeto ousado da nova família 
Volkswagen Delivery e também mostrou no evento o primeiro caminhão 100% elétrico 

desenvolvido no Brasil.  
 
Outros finalistas e cases da categoria  

• Ana Theresa Borsari (Diretora geral da Peugeot e Citroën)  
• Mauro Correia (Presidente da Caoa)  

• Stefan Ketter (Presidente da FCA América Latina; sucedido em março de 2018 
por Antonio Filosa)  
 

 
PROFISSIONAL DE AUTOPEÇAS 

 
• Besaliel Botelho 

O executivo atua há mais de 30 anos na Bosch, onde teve participação no desenvolvimento de 

novas tecnologias como o sistema flex. Atuou como interlocutor da indústria de autopeças no 

governo e conduziu uma reorganização da Bosch no Brasil para adequar a estrutura da companhia 

à demanda local.  

 

Outros finalistas e cases da categoria  

• Pietro Sportelli (Presidente da Aethra Sistemas Automotivos)  

• Dan Ioschpe (Presidente do Sindipeças)  

• Wilson Bricio (Presidente da ZF América do Sul)  

 

VEÍCULO DE PASSAGEIROS 
 

• Volkswagen Virtus 
Produzido sobre a moderna e eficiente plataforma modular MQB do Grupo VW, o Virtus 

se destaca pelo espaço típico dos sedãs médios. Montado na fábrica Anchieta (em São 
Bernardo do Campo) ao lado do Polo, o carro pode ser equipado com motor 1.6 
aspirado de até 116 cavalos ou o 1.0 três-cilindros com turbo e injeção direta de 

gasolina, que gera até 128 cv.  
 

Outros finalistas e cases da categoria  
• Peugeot 3008 
• Renault Kwid 

• Volkswagen Polo 
 

VEÍCULO COMERCIAL LEVE 
 
• Volkswagen Delivery Express 

Como o modelo, a MAN Latin America ingressou pela primeira vez em um novo 
segmento, de 3,5 toneladas. Como um veículo comercial leve, o Delivery Express pode 

ser dirigido por motoristas com habilitação categoria B, trafegar em áreas restritas à 
circulação de caminhões e seu motor Euro 5 com tecnologia EGR dispensa a utilização 
de Arla 32.  

 



 
Outros finalistas e cases da categoria  
• Citroën Jumpy 

• Fiat Ducato 
• Peugeot Expert 

 
VEÍCULO COMERCIAL PESADO 

 
• Volkswagen Constellation 32.360 V-Tronic 
O caminhão é indicado para operações severas dentro dos segmentos de mineração, 

construção civil e agronegócio. Tem motor Cummins de 360 cavalos e transmissão ZF 
automatizada, novidade para os caminhões de chassi rígido com tração 6x4. São 16 

marchas à frente e duas à ré.  
 
Outros finalistas e cases da categoria  

• DAF CF 85 Off-Road 
• Mercedes-Benz Actros 

• Scania R440 
 
MARKETING E PROPAGANDA 

 
• Volkswagen 

Com uma websérie, a Volkswagen mudou o conceito de comunicação entre marca e 
consumidor, buscou criar expectativa sobre a chegada do novo Polo. Dividida em oito 
episódios, a série foi veiculada na web, no site da série e no canal oficial da marca no 

Youtube. O resultado foi uma trama intrigante, em que a cada episódio mostrava a 
montadora se reinventando.  

 
Outros finalistas e cases da categoria  
• CNH Industrial Parts & Service (Campanha Pró-Trator Case IH) 

• FCA Fiat Chrysler (Divulgação do nome Fiat Cronos com a primeira corrida de 
Unos Mille com escada)  

• Suzuki (Campanha do New Vitara)  
 
MANUFATURA 

 
• Honda 

A montadora venceu na categoria pela redução no consumo de thinner de limpeza, 
um produto 100% volátil utilizado no processo de pintura. Com uma análise minuciosa, 
a Honda conseguiu eliminar a emissão anual de 20 toneladas de VOCs (compostos 

orgânicos voláteis) na atmosfera.  
 

Outros finalistas e cases da categoria  
• Nissan (Implementação do 2º turno em Resende)  

• Osram (LEDs para o Fiat Cronos)  
• Pollux (Linha de montagem de painéis just-in-sequence)  
 

LOGÍSTICA 
 

• MWM 
A fabricante de motores diesel venceu pela criação de um fluxo contínuo no 
recebimento de materiais, adequado ao novo Sped fiscal Bloco K. Em sua operação de 

peças de reposição em Jundiaí (SP), a nova metodologia permitiu o fluxo contínuo de 
entrada de materiais e a disponibilidade de produtos acabados no próprio dia da 

chegada. Um dos resultados foi a diminuição em mais de 80% do lead time interno de 
atendimento aos clientes.  
 

Outros finalistas e cases da categoria  
• Bosch (Otimização do transporte de resíduos de coleta seletiva)  



• ID Logistics e MWM (Ferramentas lean na linha de montagem de kits de 
cilindros)  
• ZF (Novo centro de distribuição)  

 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 
• Bosch 

Com o Projeto IAAT (Investigação Avançada dos Acidentes de Trânsito), em 
cooperação com SAE Brasil, Emdec de Campinas (SP), Polícia Científica, Bombeiros, 
Universidade Mackenzie, Takata e Idiada, a fabricante de autopeças realizou uma 

investigação aprofundada de acidentes de trânsito ocorridos em Campinas (SP). O 
trabalho é inédito na América Latina e permitirá no médio prazo entendimento 

melhor embasado das principais ocorrências, as causas de ferimentos e fatalidades; 
e com isso identificar ações educativas e indicar a criação de infraestrutura 
apropriada.  

 
Outros finalistas e cases da categoria  

• BMW (Corredor para recarga de carros elétricos entre Rio de Janeiro e São Paulo)  
• FCA (Manufacturing 2020 e Simcenter)  
• Librelato (Sistema de segurança para cargas perigosas)  

 
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 
• Pirelli 
A fabricante desenvolveu o primeiro pneu de alto desempenho feito com borracha 

natural de guaiule, um arbusto que cresce em climas áridos. A Pirelli testou com êxito 
um protótipo nos campos de provas italianos de Vizzola Ticino e Balocco utilizando um 

Maserati Ghibli. Os resultados demonstraram o mesmo desempenho de pneus 
fabricados com polímeros sintéticos e produtos derivados do petróleo.  
 

 
Outros finalistas e cases da categoria  

• Autoforjas (Eliminação de óleo refrigerante no processo de usinagem)  
• BMW (Centro social na fábrica de Araquari, SC)  
• DAF (Programa de diversidade)  

 
AUTOPEÇAS E SISTEMAS 

 
• Basf 
Com seu produto CathoGuard 800, à base d’água e sem metais pesados, a empresa 

consegue proteger superfícies metálicas da corrosão até mesmo em regiões litorâneas. 
Outro benefício do produto é a redução de 15% a 20% do volume de tinta utilizado na 

pintura e, por consequência, a quantidade de água no processo produtivo.  
 

 
Outros finalistas e cases da categoria  
• Aethra (Estampagem a quente)  

• Mahle (Pistões com menor formação de carvão)  
• Zen (Polias de alternador com tecnologia brasileira)  

 
MOTORES E TRANSMISSÕES 
 

 
• Porsche 

Conjunto híbrido e transmissão PDK de dupla embreagem e oito marchas, que equipa 
o modelo Panamera 4 E-Hybrid. O motor 2.9 V6 a gasolina com 330 cavalos é 
associado a um motor elétrico de 136 cavalos. Em modo combinado geram 462 cv. O 

carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos e atinge 278 km/h de 



velocidade máxima. Apesar do alto desempenho esportivo, consegue percorrer 26 
quilômetros com apenas um litro de combustível.  
 

 
Outros finalistas e cases da categoria  

• Eaton (Pimeira transmissão automatizada para veículos de coleta de resíduos)  
• Sabó (Prototipagem 3D)  

• Scania (Novos motores com tecnologia XPI)  
 
INSUMOS 

 
• Gerdau 

Por meio da utilização de inteligência artificial, a fabricante de aços automatizou o 
processo de consultas dos clientes. Com isso, reduziu de cerca de dez dias para alguns 
poucos segundos a resposta de viabilidade de produção de aços longos especiais para 

o setor automotivo. 
  

 
Outros finalistas e cases da categoria  
• Axalta (Aquaec 2600EP, proteção anticorrosiva)  

• Borealis (Retrovisor externo de polipropileno de alto desempenho) 
• Dupont (Termoplástico Hytrel, para utilização em motores turbo) 

 
 

Jaguar Land Rover amplia investimento para carros elétricos 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018) 
 

Serão US$ 18 bilhões nos próximos três anos; até 2025, todos os modelos 
terão uma versão eletrificada  
 

A Jaguar Land Rover aumentará em 26% seu investimento para carros 
elétricos nos próximos três anos como parte do plano da montadora em oferecer 

versões eletrificadas de todos os seus modelos até 2025. Em uma reunião com 
investidores, dirigentes da empresa apontaram que serão aplicados o equivalente a 
US$ 18 bilhões (£ 13,5 bilhões). Antes, a companhia planejava investir até £ 10,7 

bilhões no período. 
 

Todas as fábricas da Jaguar Land Rover em West Midlands, Halewood e Merseyside 
serão adaptadas para produzir veículos com novos motores. Também está nos planos 
a abertura de um centro de desenvolvimento de softwares, tecnologia da informação 

e engenharia em Manchester, no noroeste da Inglaterra, dedicada a tecnologias para 
carros conectados. 

 
O anúncio ocorre mesmo quando a montadora admite que as vendas e faturamento 

até março não cresceram tanto quanto o planejado, por causa da cautela de clientes 
tanto do Reino Unido quanto da Europa em geral em comprar veículos movidos a 
diesel. A companhia disse que as margens e a lucratividade estavam bem abaixo das 

metas internas, o que levou a um fluxo de caixa negativo após o compromisso de 
investimento. 

 
O sacrifício da JLR deve sustentar os planos de eletrificação, que prevê até 2025 uma 
versão de todos os seus modelos, incluindo híbridos, híbridos-plug-in e veículos 100% 

elétricos a bateria. Segundo um porta-voz da empresa, a ideia de oferecer versões 
totalmente elétricas só será possível se houver demanda suficiente. No início deste 

ano, a Jaguar iniciou as vendas do crossover I-Pace, seu primeiro modelo totalmente 
elétrico. 
 

Dados citados pela montadora indicam que os veículos a diesel representaram quase 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27649/jaguar-land-rover-amplia-investimento-para-carros-eletricos


90% das vendas europeias da empresa no Reino Unido e na Europa no último trimestre 
de 2017, um nível bastante alto mesmo com o desdobramento do escândalo do 
dieselgate que envolve desde 2015 os veículos a diesel do Grupo Volkswagen e que 

arrefeceu a demanda dos clientes por este tipo de motorização. 
 

 

Volvo Cars entra no mercado de seguros no Brasil 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018) 
 

 
Volvo Car Insurance é válido para toda a linha de veículos da marca premium 
 

 
Em parceria com Indiana Seguros, rede oferece três pacotes de serviços  
 

A Volvo Cars entra para o segmento de seguros no Brasil: a montadora, em parceria 
com a Indiana Seguros, anuncia o lançamento do Volvo Car Insurance, disponível para 

veículos novos por meio da rede de concessionárias da marca no País. 
 
“A Volvo Cars é reconhecida como o fabricante dos carros mais seguros do mundo, 

por isso queremos oferecer um serviço que entregue segurança e tranquilidade aos 
nossos clientes. Com essa parceria e o suporte da rede de concessionárias, o Volvo 

Car Insurance oferece benefícios exclusivos em complemento à experiência de ter um 
carro da marca”, afirma o diretor comercial João Oliveira. 
 

O seguro próprio da Volvo Cars chega com três pacotes de serviços: Básico, VIP e 
Exclusivo, aptos para todos os modelos da marca. Além de assistência 24 horas, estão 

previstos serviços como reboque, guarda do veículo e chaveiro em casos de 
emergência, incluindo intervenção médica, se necessário. 
 

Se o segurado estiver no exterior, o Volvo Car Insurance assegura o cliente em caso 
de roubo de documentos, transporte e envio de familiar, além de transmissão de 

mensagens urgentes. Para os segurados de outros veículos, há benefícios de 
hospedagem e meio de transporte alternativo, bem como de serviços de continuação 
de viagem e retorno ao domicílio. 

 
Em caso de sinistros, a indenização total é feita em até sete dias úteis. O seguro 

também estende seus serviços para itens opcionais, como assistência residencial e 
carro reserva, tanto para o segurado como para terceiros. 
 

Ford faz recall de Ranger no Brasil por causa de airbags Takata 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018) 

 
A Ford inicia na terça-feira, 26, o atendimento de um recall de 35.526 unidades da 

picape Ranger, modelos de 2005 a 2012, todas equipadas com airbags defeituosos 
da Takata. A falha, que já causou 22 mortes no exterior, faz com que o airbag abra 
com muita força e projete pedaços metálicos contra os ocupantes do carro, o que pode 

causar ferimentos graves. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27647/volvo-cars-entra-no-mercado-de-seguros-no-brasil
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Em comunicado, a montadora informa que serão substituídos tanto o airbag do 
motorista quanto do passageiro, quando houver. O tempo estimado para o reparo é 

de 25 minutos para os veículos equipados apenas com o airbags do motorista e de 45 
minutos para os modelos com os dois airbags, mas pode ocorrer variações conforme 

o fluxo de atendimento.  
 
A montadora orienta aos proprietários que agendem o atendimento, o que pode ser 

feito pelo Centro de Atendimento Ford (CAF) no telefone 0800 703 3673 ou 
diretamente em um concessionário. 

 
Confira abaixo os chassis envolvidos (oito últimos dígitos): 
 

Modelo 2005: fabricado de 4/10/04 a 23/8/05 – chassis de 5J389783 até 5J448881 
 

Modelo 2006: fabricado de 2/3/06 a 28/6/06 – chassis de 6J010290 até 6J499251 
 
Modelo 2007: fabricado de 22/4/06 a 16/6/07 – chassis de 7J077581 até 7J099434 

 
Modelo 2008: fabricado de 10/4/07 a 15/8/08 – chassis de 8J151620 até 8J197736 

 
Modelo 2009: fabricado de 22/7/08 a 19/5/09 – chassis de 9J198587 até 9J255541 
 

Modelo 2010: fabricado de 12/2/09 a 10/4/10 – chassis de AJ258039 até AJ325821 
 

Modelo 2011: fabricado de 26/3/10 a 16/7/11 – chassis de BJ330309 até BJ449850 
 
Modelo 2012: fabricado de 1/7/11 a 31/1/12 – chassis de CJ013230 até CJ499388. 

 

Venda de implementos ao Panamá deve gerar US$ 6,5 milhões 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Quinze empresas participaram de 120 reuniões em missão coordenada por 
Anfir e Apex-Brasil  

 
A Anfir, associação que representa a indústria de implementos rodoviários, estima 
que alguns de seus associados vão exportar o equivalente a US$ 6,5 milhões para o 

Panamá, como resultado de mais uma missão comercial do MoveBrazil, Programa de 
Internacionalização da Indústria de Implementos Rodoviários, coordenado pela 

entidade e pela Apex-Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos.  
 

Foram 120 reuniões agendadas com compradores do país centro-americano entre 16 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27645/venda-de-implementos-ao-panama-deve-gerar-us-65-milhoes


e 19 de abril, com participação de 15 associadas: AL-KO, Egsa, Facchini, Furgões 
Ibiporã, Grimaldi, Haldex, Librelato, Planalto, Randon, Rodotécnica, Rossetti, 
Sergomel, Themo Star, Triel-HT e Truckvan. 

 
Por parte dos panamenhos, a ação comercial contou com empresas de transporte da 

Zona Franca, localizada no Distrito Industrial de Cólon. 
 

“O Brasil tem a maior base desenvolvedora e produtiva do setor de implementos 
rodoviários da América Latina e por isso deve assumir sua condição de protagonista”, 
afirma o presidente da Anfir, Norberto Fabris. “O Panamá representa a porta de 

entrada para a região da América Central”, completa o executivo. 
 

Representantes da diplomacia deram suporte à ação comercial, com a presença do 
embaixador do Brasil no Panamá, Flávio Helmold Macieira, e com o vice-ministro de 
Comércio e Indústrias, Néstor González, por parte do governo panamenho. O encontro 

também teve participação da Proinvex, Agência de Promoção de Negócios do Governo 
do Panamá, que apresentou as oportunidades locais de negócios. 

 
O MoveBrazil, programa de suporte à exportação, foi assinado entre a Anfir e a Apex-
Brasil em 2016 e renovado no ano passado. Ele atua junto às empresas do setor de 

implementos rodoviários no desenvolvimento de estratégias para expandir os negócios 
para o mercado global. Em três anos o programa auxiliou 50 empresas a entrar na 

trilha da exportação, realizando aproximadamente US$ 42,5 milhões em negócios. 
Desde o início do programa, foram realizadas missões comerciais no Chile, Colômbia 
e Peru além de duas rodadas de negócios em São Paulo, sendo uma delas na Fenatran 

de 2017 . 
 

Extrapesados rodoviários Mercedes crescem 220% no Sul 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018)  
 

Montadora emplacou 700 unidades na região em cinco meses  
 

A venda de caminhões extrapesados rodoviários da Mercedes cresceu 220% no Sul 
nos primeiros cinco meses de 2018. Foram emplacadas na região 700 unidades de 
janeiro a maio. Além dos modelos rodoviários foram entregues outros 240 caminhões 

para aplicação fora de estrada. 
 

“Do total de caminhões rodoviários, 490 são da família Actros, que vem ganhando 
aprovação tanto de frotistas como de motoristas no Sul”, afirma o diretor de vendas e 

marketing da montadora, Ari de Carvalho. “Isso é reflexo da iniciativa de levar o Actros 
aos clientes por meio de test-drive e demonstrações junto às operações de transporte. 

Setores como agronegócio, produtos frigorificados e combustíveis estão puxando as 
vendas na região”, garante Carvalho.  
 

O executivo destaca o bom desempenho da montadora neste que é o segmento que 
mais cresce no País: “A Mercedes-Benz é líder de vendas de extrapesados em 2018 

no Brasil, com 27% de participação de mercado. No acumulado até maio foram 
emplacadas 3.455 unidades, 98% a mais que no mesmo período do ano passado”, diz 
Ari de Carvalho. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27643/extrapesados-rodoviarios-mercedes-crescem-220-no-sul


Indian motorcycles encerra operação no Brasil 

27/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-06-2018) 
 

Importadora culpa baixo volume de vendas e alta do dólar 
 

Quase três anos depois de ter chegado ao Brasil, a Indian Motorcycle deixa o nosso 

país. A Polaris, importadora oficial, anuncia a suspensão da importação e vendas das 
motos da marca. As cinco concessionárias, em Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia, 
Rio de Janeiro e São Paulo, continuarão abertas por mais quatro meses para vender o 

estoque e continuar com o serviço de pós-venda. Após este período, os clientes terão 
que procurar as lojas da Polaris e oficinas credenciais, que ainda serão definidas. 

 

 
Indian Scout Bobber 
 
De acordo com a Polaris, o motivo de suspender a operação da Indian é a situação da 

marca no Brasil. A economia ruim do país, aliada ao baixo desempenho em vendas e 
a alta do dólar deixaram o negócio insustentável. A Indian chegou a montar suas 

motos na fábrica da Dafra por quase dois anos, mas produziu somente 800 unidades. 
A Indian trabalhava com sete modelos: Scout, Scout Bobber, Chief Dark Horse, 
Chieftain Dark Hourse, Roadmaster, Chief Vintage e Springfield. A mais acessível era 

a Scout 1130, que custava cerca de R$ 50 mil antes da disparada do dólar.  
 

“Enquanto não identificarmos um modelo de viabilidade para a Indian Motorcycle Brasil 
devido as atuais condições de mercado, o nosso foco será maximizar os recursos no 
crescimento da marca Polaris e fortalecimento da rede de concessionárias off-road”, 

explica Paulo Brancalio, diretor-geral da Polaris Brasil. 
 

Os clientes que precisarem de mais informações pode entrar em contato com a Polaris 
pelo telefone (11) 3356-5482 ou pelo e-mail contatobrasil@indianmotorcyle.com 

 

GE vai desmembrar negócio de saúde e alienar participação na Baker Hughes 

27/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 26-06-2018) 

 
Empresa vai se concentrar em motores a jato, usinas de energia e energia 

renovável. 
 
A General Electric informou nesta terça-feira (26) que vai desmembrar os negócios de 

saúde e alienar sua participação na empresa de serviços de petróleo Baker Hughes, 
efetivamente dividindo o conglomerado de 126 anos que já foi a corporação mais 

valiosa dos Estados Unidos e um símbolo global do poder dos negócios norte-
americanos.  
 

A empresa vai se concentrar em motores a jato, usinas de energia e energia renovável, 
movimento com o qual espera recompensar os acionistas que viram os papéis 

perderem mais da metade do valor nos últimos 20 anos.  
 
"Este é realmente o ponto culminante de 10 anos de observações que eu tive sobre a 

empresa", disse em teleconferência o presidente-executivo John Flannery, um 
veterano da GE que assumiu o comando da empresa em agosto com o compromisso 

de renovar a empresa.  
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A GE disse que o plano fortalecerá o balanço, reduzindo a dívida, aumentando o caixa 
e encolhendo ainda mais a GE Capital. Acionistas receberão 80% do valor da GE 
Healthcare como uma distribuição de ações isenta de impostos.  

 
A empresa vai desmembrar a lucrativa unidade de saúde nos próximos 12 a 18 meses 

e vender a participação na Baker Hughes em dois ou três anos.  
 

A GE provavelmente precisará realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em 
inglês) da Baker Hughes, organizar numerosas negociações em bloco de ações para 
investidores institucionais ou encontrar um investidor totalmente novo para adquirir 

sua participação, dado que os dois únicos compradores estratégicos da fatia, a 
Schlumberger e a Halliburton, teriam grandes riscos antitruste no mercado de serviços 

petrolíferos, disseram analistas.  
 
A GE se comprometeu a preservar o dividendo de 0,48 dólar por ano até que a unidade 

de saúde seja desmembrada, apaziguando parcialmente os investidores que 
expressaram preocupação com a capacidade da empresa de pagá-los.  

 
Os movimentos, que encerram uma revisão estratégica de um ano, refletem as 
mudanças que os analistas haviam buscado um ano atrás.  

 
A GE informou que seu plano de desinvestir US$ 20 bilhões em ativos "está 

substancialmente completo", resultando em uma empresa "mais simples e mais forte" 
que deve impulsionar o crescimento, os lucros operacionais e o retorno a acionistas.  
 

Estados perdem fatia, mas devem ter alta de arrecadação de royalties da 

mineração 

27/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-06-2018) 
 
Nos primeiros cinco meses deste ano, a arrecadação cresceu 42%  
 

Os governos dos estados deverão terminar o ano com alta das receitas de royalties de 
mineração, mesmo com dois decretos que diminuíram a fatia deles de 23% para 18%, 

assinados pelo presidente Michel Temer no dia 12 de junho. 
 
“A redução da participação dos estados é compensada pelo aumento da base de cálculo 

e das alíquotas”, diz Valdir Farias, diretor-executivo da consultoria Fioito, especializada 
nesse setor. 

 
Minério de Ferro em Carajás (PA) - Danilo Verpa - 21.jul.16/Folhapress  

 
As empresas mineradoras podiam, até 2017, subtrair alguns custos, como o de 
transportes, impostos e pagamento do prêmio de seguro do total sob o qual incidiam 

o valor dos royalties. Esses desembolsos, agora, estão fora da conta. 
 

Nos primeiros cinco meses deste ano, a alta da arrecadação foi de 42%, na 
comparação com o ano passado. A soma ultrapassa R$ 1 bilhão. 
 

O valor subiu muito para ferro e ouro —os custos de transporte e seguro deste último 
são especialmente altos— segundo Cínthia Rodrigues, gerente de pesquisa do Ibram 

(associação do setor). 
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O dinheiro passará a ser dividido por mais entes —além da cidade de origem do 
minério, do estado e da União, também receberão municípios por onde o material é 
transportado. 

 
“Como o bolo total dos royalties aumentou, todo mundo [municípios, estados e União] 

ganha”, diz Rodrigues. 
 

O dólar mais valorizado e a cotação das commodities também são fatores que fazem 
a soma recebida aumentar, segundo Farias. 
 

Trump diz que EUA finalizam estudo para tarifas sobre veículos importados 

da UE 

27/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 26-06-2018) 
 
Na sexta-feira, Trump ameaçou impor uma tarifa de 20% sobre todas as 

importações de carros montados no bloco europeu. 
 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que seu 

governo está completando um estudo sobre aumento das tarifas de importação de 
carros da União Europeia e sugeriu que vai tomar uma decisão em breve.  
"Estamos finalizando nosso estudo de tarifas sobre carros da UE, pois há muito se 

aproveitam dos EUA na forma de barreiras comerciais e tarifas. No final, tudo será 
equilibrado - e não demorará muito tempo!", escreveu Trump no Twitter.  

 
Na sexta-feira, Trump ameaçou impor uma tarifa de 20% sobre todas as importações 
de carros montados no bloco europeu, um mês depois de seu governo ter iniciado uma 

investigação para determinar se as importações de automóveis representavam uma 
ameaça à segurança nacional.  

 
A Aliança de Fabricantes de Automóveis, um grupo que representa General Motors, 
Toyota, Volkswagen e outras grandes montadoras, vai apresentar comentários por 

escrito alertando que uma tarifa de 25% sobre os veículos importados custaria aos 
consumidores norte-americanos US$ 45 bilhões ao ano, disse a porta-voz da entidade 

Gloria Bergquist.  
 
O Departamento de Comércio dos EUA não comentou o assunto de imediato.  

 
No sábado, um alto funcionário da Comissão Europeia disse que a UE responderá a 

qualquer movimento dos EUA para aumentar as tarifas sobre carros fabricados no 
bloco.  
 

Os Estados Unidos atualmente impõem uma tarifa de 2,5% sobre os carros de 
passageiros importados da UE e uma tarifa de 25% sobre caminhonetes importadas. 

A UE impõe uma tarifa de 10% sobre a importação de carros norte-americanos.  
 
Trump afirmou a montadoras de veículos durante uma reunião na Casa Branca em 11 

de maio que estava planejando criar tarifas de 20% ou 25% sobre alguns veículos 
importados e criticou duramente o superávit comercial que o setor automotivo da 

Alemanha tem com os EUA. 
 

Montadoras alertam Trump para alta de US$45 bi em custo de veículos com 
imposição de tarifas 

27/06/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 26-06-2018) 

 
Um grupo automotivo informou nesta terça-feira que diria ao governo do presidente 

norte-americano, Donald Trump, que uma ameaça dos Estados Unidos de impor uma 
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tarifa de até 25 por cento sobre veículos importados custaria aos consumidores norte-
americanos 45 bilhões de dólares por ano, ou 5.800 dólares por veículo.  
 

Carros da Fiat à venda em concessionária em Los Angeles, Califórnia, EUA 13/10/2014 
REUTERS/Mario Anzuoni 

 
A Aliança de Fabricantes de Automóveis, um grupo que representa General Motors, 

Toyota Motor, Volkswagen e outras grandes montadoras, vai apresentar comentários 
escritos ao Departamento de Comércio dos EUA no final desta semana, disse a porta-
voz Gloria Bergquist.  

 
“Em todo o país, essa tarifa atingiria os consumidores norte-americanos com uma taxa 

de quase 45 bilhões de dólares, com base nas vendas de automóveis de 2017. Isso 
anularia em grande parte os benefícios da reforma tributária (aprovada no final do ano 
passado)”, disse Bergquist, antecipando os comentários.  

 
Os consumidores também enfrentariam custos mais altos de autopeças importadas 

quando comprassem veículos de montadoras norte-americanas e estrangeiras, disse 
a porta-voz.  
 


