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Novos Projetos de Lei - Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 20. Ano XIV. 28
de junho de 2018
29/06/2018 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
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Apenas 7,9% dos municípios brasileiros têm alto índice de desenvolvimento,
revela Firjan
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Dentre 5.471 cidades avaliadas, somente 431 tiveram alto desenvolvimento e 11
foram classificadas com baixo desenvolvimento. Região Nordeste concentra os piores
índices.
O alto desenvolvimento socioeconômico é realidade de poucas cidades do Brasil. Somente
7,9% dos municípios do país têm este nível de classificação. É o que revela o Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado nesta quinta-feira (28) pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
De acordo com o levantamento, dentre os 5.471 municípios avaliados em 2016 pela entidade,
apenas 431 tiveram alto índice de desenvolvimento – 223 a menos que em 2013, ano que
precedeu o ingresso do país na recessão econômica. Em contrapartida, apenas 11 cidades
foram classificadas com baixo desenvolvimento.
A grande maioria dos municípios avaliados (3.743) tinha desenvolvimento moderado em
2016. Já os demais (1.286) tiveram índice regular de desenvolvimento.
Distribuição (%) dos municípios brasileiros por índice de desenvolvimento
Para calcular o IFDM, a Firjan monitora as áreas de emprego e renda, educação e saúde com
base nas estatísticas oficiais dos respectivos ministérios. O índice varia de 0 a 1, sendo que,
quanto mais perto de 1, maior o desenvolvimento.
Ficaram de fora da análise 99 cidades – três porque não tinham nota do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cinco porque foram constituídas legalmente
como municípios há três anos ou menos, e 91 porque tinham menos de dez empregados na
administração pública.
País dividido em dois
A análise regional do IFDM mostra que permanece grande a desigualdade socioeconômica
entre as regiões do país. Segundo o coordenador de estudos econômicos da Firjan, Jonathas
Goulart, "o Brasil continua dividido em dois: Norte e Nordeste com menor desenvolvimento,
e Sul e Sudeste com maior desenvolvimento".

De acordo com o estudo, a região Norte tem 60,2% dos seus municípios com
desenvolvimento baixo ou regular. O Nordeste tem 50,1% de suas cidades nesta condição.
Juntas, as duas regiões respondem por 87,2% do total de municípios nessas classificações.
O Sul se mostra como a região mais desenvolvida, com 98,8% dos municípios classificados
com desenvolvimento entre moderado e alto e nenhuma cidade calssificada com baixo índice.
No Sudeste, 92,9% das cidades tiveram índice entre moderado e alto e, assim como no Sul,
nenhum município teve baixo desenvolvimento.
A Firjan destacou que, desde 2014, a Região Centro-Oeste alcançou o padrão Sul-Sudeste de
desenvolvimento. Em 2016 ela apresentou 92,4% dos municípios classificados com
desenvolvimento entre moderado e alto, e nenhum com índice baixo.
"O Centro-Oeste teve um grande avanço de emprego e renda, o que refletiu também nos
indicadores de saúde e educação", disse Goulart.
Quase nada mudou no Norte e Nordeste
Ao analisar os 500 municípios menos desenvolvidos de acordo com o IFDM, a Firjan constatou
que, em 2016, a maioria deles (96%) continua sendo das regiões Norte e Nordeste. O ranking
não variou desde 2006.
A Bahia é o estado com o maior percentual (34%) de municípios entre os 500 menos
desenvolvidos, seguida pelo Maranhão (20%) e Pará (13%).
A Região Sudeste ficou com apenas 2,6% de municípios nesta lista dos 500 menores, e o
Centro-Oeste com 1%. Já a Região Sul não teve nenhum município entre os piores IFDMs do
país.
No ranking oposto, ou seja, dos 500 municípios com os maiores índices de desenvolvimento,
a Região Sudeste liderou a lista, com 50%, seguida da Região Sul, com 41%. O Centro-Oeste
respondeu por 7% deste ranking.
O Nordeste ocupou apenas oito posições (1,6%) na lista dos 500 maiores IFDMs, sendo sete
municípios do Ceará e um do Piauí. Já a Região Norte teve apenas a capital do Tocantins,
Palmas, incluída nesta lista.

Nordeste é a região do país com o maior percentual de municípios entre os piores do
ranking nacional de desenvolvimento, segundo a Firjan (Foto: Roberta Jaworski/G1)
A Firjan destacou que, nos dez anos de avaliação, a Região Centro-Oeste mais que dobrou
sua participação no ranking dos maiores IFDMs, já que era de 2,4% em 2006.
A Região Sul também aumentou sua participação na lista, que era de 29,2% no início da série.
O Sudeste perdeu participação no período – ela era de 68,2% no primeiro ano do
levantamento.
A entidade enfatizou que, com base nestes rankings, "a desigualdade parece estar cristalizada
no país". Segundo ela, entre os 500 municípios menos desenvolvidos, "o único movimento
observado nessa década foi uma redução de municípios do Nordeste e aumentos dos
municípios da Região Norte".
Ao longo destes dez anos, Bahia e Piauí conseguiram retirar, respectivamente, 35 e 15
municípios do grupo dos menos desenvolvidos. Já Amazonas e Pará foram os estados que
mais incluíram cidades nesta lista, respectivamente 17 e 14.
Estado do Paraná é destaque na imprensa nacional
29/06/2018 – Fonte: Agência de Notícias Governo do Paraná (publicado em 28-062018)
Com bom desempenho na economia, Estado cresce mais que a média
brasileira. Entre os destaques apresentados pelo jornal Valor Econômico, está
o recuo de 8,3% na taxa de desemprego, no final de 2017, e a criação de
36.731 novas vagas, no primeiro quadrimestre de 2018.
O Paraná é destaque mais uma vez na imprensa nacional, apresentando um
desempenho diferenciado na economia, em relação aos demais Estados. Reportagem
especial veiculada nesta quinta-feira (28) pelo jornal Valor Econômico, cita o
crescimento de 2,5% do PIB paranaense, em 2017, superando a média nacional
brasileira, que foi de 1%.
Entre os destaques apresentados pelo jornal está o recuo de 8,3% na taxa de
desemprego no Paraná, no final de 2017, e a criação de 36.731 novas vagas, no
primeiro quadrimestre de 2018. Outro comparativo foi a renda média domiciliar
mensal: enquanto a do brasileiro em geral caiu 1,1%, representando R$ 1.217, a do
paranaense subiu para 2,2%, alcançando R$ 1.476 mensais.
Os setores responsáveis por impulsionar esses bons resultados, conforme a
reportagem, foram o agronegócio e a indústria. O Paraná é o maior fornecedor de
carnes e o segundo maior produtor de grãos do país, respondendo por 10% do PIB
estadual. Ano passado, o Estado comemorou uma safra recorde que ultrapassou 40
milhões de grãos e promoveu um crescimento de 11,5% no setor.
Esse índice impactou positivamente na renda e no consumo do produtor rural,
estimulando o comércio e os serviços.
A indústria, que representa 25% do PIB estadual, cresceu 4,4% nesse mesmo
período.
A safra recorde impulsionou a encomenda de tratores e
colheitadeiras, aquecendo o setor de máquinas e equipamentos. Somado a isso, o
setor automobilístico também registrou crescimento de 16,4%.
RECUPERAÇÃO - A recuperação, após três anos de retração econômica, também tem
efeito nas exportações de bens e capital do Estado, que cresceram 9% nos cinco
primeiros meses de 2018. A cadeia metalmecânica (caminhões, tratores, máquinas e
autopeças) e os produtos de base florestal são os destaques.

No total, as exportações cresceram 19,2% e alcançaram US$ 18,8 bilhões, sendo que
a metade desse valor (US$ 9,3 bilhões) veio da indústria.
Na administração pública, as contas fecharam com superávit de R$ 1,97 bilhão, graças
à contenção de despesas e ao aumento nas tarifas do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
O ajuste fiscal restituiu a capacidade de investimento do Estado, que deve destinar
uma parte à infraestrutura e logística, sendo que melhorias na malha rodoviária estão
entre as prioridades.
A reportagem também cita a proposta do Paraná para a construção de uma ferrovia
de mil quilômetros, ligando Dourados, no Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá,
resolvendo um dos principais gargalos logísticos do Estado.
Curitiba é a 2ª melhor Capital em ranking nacional de desenvolvimento
29/06/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 28-06-2018)
Cidade ficou atrás apenas de Florianópolis, com destaque para Saúde
Curitiba é a segunda capital brasileira com melhor índice de desenvolvimento. É o que
revela o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado ontem pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Quando considerados
todos os municípios do país, a Capital aparece em 74º lugar do ranking nacional, atrás
de outros nove municípios paranaenses.
O IFDM da “Cidade Modelo” apresentou crescimento de 1,6% em 2016 na comparação
com 2015, quando o índice era de 0,8378. A boa posição do município se deve aos
bons resultados em saúde (0,9685, o melhor entre as capitais) e educação (0,8839).
A boa avaliação em saúde, ainda segundo a Firjan, se deve ao fato de a Capital
apresentar o maior percentual de grávidas que realizaram sete ou mais consultas prénatais (88,8%).
Por outro lado, em Emprego e Renda, a avaliação “menos positiva” para Curitiba, com
pontuação de 0,7115. Ainda assim, o resultado é melhor do que o do estudo anterior,
no qual a pontuação do município foi de 0,6779, e ficou abaixo do verifiado em 2014
(0,7634).
Para avaliar o índice de desenvolvimento dos municípios, a Firjan avaliou dados de
2016 em três vertentes: emprego e renda, saúde e educação. Ao todo, foram
acompanhados os indicadores sociais de 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da
população brasileira.
O estudo adota uma escala de avaliação que vai de 0 a 1 - quanto mais próximo de 1
maior o desenvolvimento do município. As cidades são divididas em quatro categorias:
baixo desenvolvimento (de 0 a 0,4), desenvolvimento regular (0,4 a 0,5),
desenvolvimento moderado (de 0,6 a 0,8) e alto desenvolvimento (0,8 a 1). O índice
vem sendo aferido há uma década.
Índice do Brasil sofre piora
Quando considerado o Brasil como um todo, verifica-se uma piora no desenvolvimento
do país, provocado pela retração econômica. que levou a uma queda de 6,4% do
Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as riquezas produzidas no país, com
reflexos nas três vertentes que compõem o estudo: emprego e renda, saúde e
educação. Com isso, o indicador nacionalk fechou em 0,6678, abaixo do 0,6715
verificado em 2013.

No resultado geral, incluída a média das notas dos três indicadores (emprego e renda,
saúde e educação), foram observados apenas 431 municípios com alto rendimento, o
equivalente a 7,9% do total. Entre essas cidades está Curitiba.
Paraná possui 60 municípios no Top 500: Apucarana lidera
O ranking dos 500 municípios mais desenvolvidos (Top 500) foi composto
essencialmente por cidades das regiões Sudeste (50%) e Sul (41%). A maioria é de
municípios de São Paulo (40%), Rio Grande do Sul (18%) e Paraná (12%). A Região
Centro-Oeste ficou com 7% dos municípios, enquanto o Nordeste ocupou apenas oito
posições entre os 500 maiores IFDMs do país e a região Norte, apenas a capital do
Tocantins, Palmas.
Dois municípios paranaenses, inclusive, aparecem no Top 10 do ranking nacional:
Apucarana, que se destaca por ser um importante centro industrial, e Toledo. Já
quando considerado o Top 500, temos um total de 60 municípios do Paraná, com
Curitiba aparecendo em 9º no ranking estadual e 74º no ranking nacional.
Entre todos os municípios avaliados, Louveira (SP) é o mais desenvolvido,
conquistando 0,9006 ponto, enquanto Florianópolis é a primeira das capitais, com
0,8584. Na cidade paulista estão instaladas sedes de importantes empresas
multinacionais e de logística.
Ranking de cidades do Paraná
Cidade

IFDM

Colocação
ranking nacional

Apucarana

0,8806

(5º)

Toledo

0,8786

(7º)

Paranavaí

0,8739

(18º)

Pato Branco

0,8737

(19º)

Maringá

0,8646

(29º)

Jandaia do Sul

0,8568

(51º)

Campo Mourão 0,8555

(55º)

Medianeira

0,8541

(61º)

Curitiba

0,8514

(74º)

Francisco
Beltrão

0,8486

(84º)

Londrina

0,8483

(84º)

Confiança da indústria cai em junho ao menor nível desde janeiro com efeitos
da greve de caminhoneiros, diz FGV
29/06/2018 – Fonte: Reuters
As avaliações sobre a situação atual mostraram forte deterioração em junho, e a
confiança da indústria brasileira registrou queda para o menor nível desde o início do
ano devido aos efeitos da greve dos caminhoneiros, mostrou a Fundação Getulio
Vargas (FGV) nesta sexta-feira.
Com recuo de 1,0 ponto, o Índice da Confiança da Indústria (ICI) terminou o mês com
100,1 pontos na comparação com maio, patamar mais baixo desde os 99,4 pontos
vistos em janeiro.

“A descontinuidade nos transportes rodoviários de cargas, ocorrida entre o final de
maio e o início de junho, aumentou os estoques de produtos finais e reduziu os
estoques de insumos, afetando custos, produção, utilização da capacidade e
confiança”, explicou em nota a coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV/IBRE,
Tabi Thuler Santos.
O Índice da Situação Atual (ISA) foi o responsável pela queda na leitura de junho da
confiança da indústria ao recuar 5,5 pontos, para 95,1 pontos, menor nível desde
setembro de 2017 (90,8).
Por outro lado, o Índice de Expectativas (IE) apresentou avanço de 3,4 pontos e
chegou a 105,0 pontos, patamar mais elevado desde maio de 2013 (105,4 pontos).
Entretanto, Tabi destacou que esse movimento pode ser um efeito passageiro,
“influenciado pelo efeito base do fraco desempenho do setor em maio”.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada, por sua vez, sofreu o primeiro recuo
desde setembro de 2017 ao cair 0,3 ponto percentual em relação a maio, para 76,2
por cento.
A confiança em junho foi abalada de forma generalizada devido à greve dos
caminhoneiros no final de maio que prejudicou o abastecimento de alimentos,
combustíveis e outros insumos.
A produção industrial brasileira cresceu 0,8 por cento em abril na comparação com o
mês anterior, resultado acima do esperado, porém em um ritmo que está em risco
após a greve dos caminhoneiros.
Além de a atividade econômica ter sido afetada pela paralisação, o país vive um
cenário de incertezas diante com a eleição presidencial de outubro.
Pesquisa aponta aumento no número de micro e pequenos empresários da
indústria de SP pessimistas em relação à economia
29/06/2018 – Fonte: DCI (publicado em 28-06-2018)
Presidente do sindicato representante do segmento aponta que, além de fatores
externos, a greve dos caminhoneiros afetou as expectativas

A pesquisa contou com a participação de 318 micros e pequenas indústrias
Estudo do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo (Simpi) mostra que,
no mês de maio, os empresários do segmento diminuíram as suas expectativas em
relação à economia nacional para junho.
Segundo a pesquisa, que se refere à percepção apurada no mês passado, 38% dos
empresários da Micro e Pequenas Indústrias (MPIs) preveem alta no desemprego para
os próximos três meses (encerrados no fim de agosto). No mês anterior, a estimativa
era de 27%.

Além disso, sobre a inflação, a pesquisa aponta que 44% das respostas apontam para
aceleração, ante 27% em maio. Sobre poder de compra, 37% da categoria espera
redução. O dado no mês anterior era de 26%.
Em nota, o presidente do Simpi, Joseph Couri, disse que fatores internos e externos
afetaram a confiança do setor. "A greve dos caminhoneiros, por exemplo, foi um
acontecimento que trouxe ainda mais prejuízo para os empresários", completou.
Mudanças no cheque especial também foram analisadas pela pesquisa. Para 43% dos
empresários das MPIs que utilizaram o serviço, as mudanças beneficiam mais as
instituições bancárias do que os clientes.
A pesquisa contou com a participação de 318 representantes das MPIs. Do total, 159
da região metropolitana e 159 do interior de São Paulo.
48% das grandes empresas pretendem investir em tecnologias 4.0 em 2018
29/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 28-06-2018)
Pesquisa inédita da CNI mostra aumento do uso de recursos digitais na indústria e
intenção de ampliar investimentos em tecnologias já utilizadas pelas empresas
Nos últimos dois anos, aumentou em 10 pontos percentuais o número de grandes
indústrias brasileiras que utilizam tecnologias digitais. Entre o início de 2016 e o de
2018, o percentual das empresas que utilizam pelo menos uma das 13 tecnologias
digitais consideradas nas entrevistas passou de 63% para 73%.
Entre as 632 ouvidas, 48% pretendem investir em recursos da Indústria 4.0, mostra
a pesquisa Investimentos em Indústria 4.0, da Confederação Nacional da Indústria
(CNI).

Os dados mostram a relação entre o uso atual de tecnologias digitais e o planejamento
de investimentos. No grupo das empresas que vão investir em recursos da Indústria
4.0, 96% já utilizam alguma ferramenta digital e 4% não dispõem de nenhuma das
13 modaldalidades tecnológicas listadas na pesquisa.
"Esse cenário demonstra que as empresas ainda estão em estágio inicial da migração
para a digitalização. Essa decisão sugere que as empresas ainda estão em fase de
implantação das tecnologias. Será um processo gradual, mas os dados já demonstram

uma evolução na indústria brasileira", afirma Renato da Fonseca, gerente-executivo
de Pesquisa e Competitividade da CNI.
EFICIÊNCIA - Segundo a pesquisa, a indústria apostou na modernização para ganhar
eficiência na produção e melhorar a gestão dos negócios. Entre que já usam
tecnologias digitais, 90% das empresas o fazem em tecnologias voltadas para o
processo de produção e/ou a gestão. A aplicação para desenvolvimento de produtos é
utilizada por 58% das respondentes. No caso de recursos voltados a produto e novos
modelos de negócio, o percentual cai para 33%.
A pesquisa comparou o uso de tecnologias digitais em 2016, quando a CNI realizou a
primeira sondagem especial sobre Indústria 4.0 e digitalização da economia, e 2018.
Os números dão ideia de como o tema se popularizou e demonstram difusão das
tecnologias na indústria brasileira, ainda que as tecnologias mais populares tenham se
mantido.
A automação digital com sensores para controle de processo segue como o recurso
digital mais presente, utilizado por 46% das entrevistadas em 2018, contra 40% dois
anos atrás. Na sequência, aparecem sistemas integrados de engenharia para
desenvolvimento e manufatura de produtos, com 37%, aumento de 10 pontos
percentuais em relação a 2016, e automação digital sem sensores, com 30%, que
registrou maior crescimento, uma vez que no período anterior era usado por 15% dos
entrevistados.

Tecnologias mais sofisticadas têm menor presença na indústria brasileira, mas já é
possível observar, pela intenção de investir ainda em 2018, a crescente relevância
para os empresários. Por exemplo, 17% das empresas que investirão em tecnologias
digitais pretendem investir em sistemas inteligentes de gestão, gêmeos digitais e
inteligência artificial. Outros 23% devem adquirir tecnologias relacionadas a serviços
em nuvem associadas a produtos. Para 18%, os investimentos se darão ainda em big
data.
"É um caminho natural. As empresas primeiro experimentam, observam resultados e,
aos poucos, tendem a sofisticar os investimentos. O que devemos chamar a atenção
é que o Brasil não tem muito tempo para fazer essa transição. É preciso rapidez nesse
processo", alerta Renato da Fonseca.
CONDIÇÕES - A expectativa de retomada da demanda foi o principal fator de estímulo
ao investimento da Indústria em 2018. Fatores técnicos, ou seja, tecnologia, mão de
obra e matéria-prima, também afetaram po-sitivamente a decisão de investir.
Recursos financeiros e regulação ou burocracia pesaram contra o investimento.
Cadeia produtiva emprega 12 mi de pessoas
29/06/2018 – Fonte: Instituto Aço Brasil /Diário do Comércio
Entre os setores base da economia brasileira, a indústria da construção é considerada
uma atividade-chave para o desenvolvimento do País. Responsável por 4,5% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, envolve aproximadamente 100 outros setores
em sua composição, desde o extrativo mineral, passando por máquinas e
equipamentos até chegar ao comércio e serviços.

Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a cadeia
produtiva do setor reúne um conjunto de atividades que somam mais 12 milhões de
pessoas, cerca de 13% da força de trabalho ocupada no País.
A atividade por si só possui duas vertentes: a construção civil e a pesada. São
tamanhas as suas complexidades que, embora representem a força motriz da
economia, em um cenário adverso como o vivido no Brasil nos últimos anos, suas
perdas também têm efeito em cadeia.
Segundo estimativas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), de 2014
a 2017 – período da recessão –, o setor retrocedeu pelo menos 20%. Isso significou
o fechamento de várias indústrias e a extinção de milhares empregos em todo o País.
Sem contar o efeito cascata provocado nos setores integrantes da cadeia produtiva.
Com as perdas, de acordo com o economista da Cbic, Luis Fernando Melo Mendes, o
setor retornou aos patamares de 2009, ano que antecedeu o boom vivido pelo setor,
em 2010. Segundo ele, na época, o setor cresceu acima da expectativa.
E vários pontos contribuíram para esse boom, como os programas do governo federal
(Minha casa, minha vida e Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) e a
disponibilidade de crédito junto aos bancos. No entanto, o crescimento da época não
foi sustentável e no primeiro arrefecimento da economia houve uma perda ainda
maior.
“É como se o setor tivesse andado para trás. E o que estamos assistindo agora não
chega nem a ser uma recuperação, porque um crescimento de 1,5% no primeiro
trimestre deste exercício, após uma queda acumulada de 20% nos últimos anos, não
surte efeito”, ponderou.
Mendes lembrou que a construção é um setor que cresce devagar, mas desacelera
muito rápido, justamente por ser composta por projetos de longo prazo. “Todo
investimento em construção leva em conta o futuro. Seja o governo em obras públicas,
empresas em projetos privados ou pessoas que investem em imóveis”, explicou.
Investimentos - Prova maior da recessão vivida pelo Brasil está nos componentes do
PIB, uma vez que de 2014 para cá houve quedas na demanda do consumo e nos
investimentos realizados no País. E como nos anos anteriores a demanda, e não os
investimentos, estava impulsionando o desempenho, não houve sustentação.
“Quando há queda no investimento, o desempenho não se torna sustentável e,
inclusive, os aportes já realizados tendem a sucumbir. Por isso, enquanto a construção
não reagir e os investimentos não forem retomados, dificilmente teremos um
desenvolvimento mais forte e consistente no País”, opinou.
A taxa de investimento do País – que tem como referência o PIB – é composta pelos
setores de construção, máquinas e equipamentos e inovação tecnológica. Do total,
50% é investimento fixo em construção, cerca de 40% diz respeito aos bens de capital
e menos de 10% em inovação. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de
investimento, de 16%, veio principalmente do setor de máquinas e equipamentos,
mas impulsionado pelo maior volume de importação de bens de capital.
INSEGURANÇA JURÍDICA PREJUDICA A INDÚSTRIA
De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), em
2017, a indústria da construção, que representou 66,24% da cadeia produtiva
nacional, cresceu 5,2% sobre 2016. Conforme o economista da entidade, Luis
Fernando Melo Mendes, isso significa dizer que cerca de 66% da cadeia produtiva

brasileira cresceu apenas 5% no ano passado. Até 2014, o setor representava 85%
da cadeia produtiva.
“Pelo menos 50% da indústria de materiais, por exemplo, é voltada para a construção.
Consequentemente, vem tendo uma perda grande. A mesma coisa no comércio, já
que muitas lojas hoje basicamente vendem apenas para o pequeno comprador”, disse.
Para tentar reverter o quadro, já há algum tempo lideranças do setor articulam com o
governo soluções de curto, médio e longo prazos. No entanto, a própria Câmara da
Construção admite que o governo tem pouca margem de manobra para esse tipo de
problema. Benefícios fiscais estariam entre as ações necessárias, assim como a
redução da burocracia brasileira e o aumento da segurança jurídica do País. Por isso,
este é um dos principais desafios enfrentados atualmente pelo setor.
“O que a indústria da transformação de forma geral busca e que está inteiramente
ligado à construção, diz respeito à tentativa de melhorar a produtividade nacional,
passando pela melhoria dos processos produtivos, redução da burocracia e
principalmente da insegurança jurídica brasileira, como forma de atrair novos
investimentos”, explicou.
OBRAS RESIDENCIAIS TÊM MAIOR FATIA ENTRE SERVIÇOS
A Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2016 (Paic), divulgada no início do mês
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que a crise
econômica dos últimos anos levou a indústria da construção a perder 432 mil
empregos formais no País entre 2015 e 2016, uma retração de 19% que se deu em
todos os segmentos, principalmente na infraestrutura, onde o recuo foi de 15%.
Conforme o estudo, em 2016, a atividade da construção somou R$ 318,7 bilhões em
incorporações, obras e serviços da construção. Na avaliação do economista da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Luis Fernando Melo Mendes, o número
de 2017, que ainda não foi divulgado pelo IBGE, não deve ser muito diferente.
Já o valor das obras e serviços da construção atingiu R$ 299,1 bilhões, dos quais
31,5% provenientes de obras contratadas por entidades públicas (R$ 94,1 bilhões) e
o restante por pessoas físicas ou entidades privadas. As empresas ativas da indústria
da construção com mais de uma pessoa ocupada, segundo o balanço, totalizaram 127
mil, empregando cerca de 2 milhões de pessoas em 2016.
Ainda segundo o IBGE, entre os produtos ou serviços oferecidos pelas empresas, as
obras residenciais foram as que mais ganharam participação no ranking, passando da
quinta posição (15,1%) em 2007 para a primeira (26,7%), em 2016.
Já a construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais, que
representava a primeira colocação em 2007 (21,4%), caiu para a segunda posição
18,4% em 2016.
Cheque especial vira a opção mais cara de crédito; maioria desconhece taxa
29/06/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 28-06-2018)
O cheque especial assumiu a dianteira entre as modalidades de crédito com os maiores
juros do sistema financeiro brasileiro. A taxa média cobrada de pessoas físicas,
conforme dados divulgados na quarta-feira, 27, pelo Banco Central, chegou a 311,9%
ao ano em maio, desbancando da liderança a taxa média do rotativo do cartão, que
ficou em 303,6% no período. A maioria dos consumidores que recorrem ao cheque
especial, no entanto, desconhece o custo desse tipo de empréstimo.

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, e obtida com exclusividade pelo jornal O
Estado de S. Paulo, mostra que 17% dos consumidores precisaram recorrer ao limite
do banco pelo menos uma vez no último ano. Desses, 63% desconheciam as taxas e
os juros cobrados pelas instituições sobre esse financiamento.
Ao todo, os brasileiros devem cerca de R$ 24 bilhões no cheque especial, segundo os
dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgados em
abril. O valor médio é de R$ 900.
O efeito "bola de neve", no entanto, faz com que essa dívida se multiplique
rapidamente. Um empréstimo de R$ 1 mil feito na modalidade de cheque especial vira
R$ 4.119 depois de um ano. No crédito pessoal, seria R$ 1.392 no mesmo período.
Uma parcela relevante dos consumidores que incorporaram o limite concedido pelos
bancos na conta corrente usa esse dinheiro como parte do orçamento mensal.
Segundo o SPC Brasil, dos clientes que estão no cheque especial, 46% recorrem a ele
todos os meses. Para 34% dos consumidores, o objetivo é cobrir imprevistos com
doenças e medicamentos. Outros 12% usam o limite para fazer compras no
supermercado. A pesquisa também mostra que 23% pagam dívidas em atraso e 18%
fazem manutenção em automóveis.
"De uma forma geral, esses dados mostram que um bom número de pessoas não faz
ideia do que é o cheque especial e, principalmente, do impacto negativo de seu
emprego no cotidiano", afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti,
responsável pelo estudo.
A história da representante de vendas Laíza Sabino, de 22 anos, é um exemplo disso.
Ela migrou de uma conta poupança para uma conta corrente pela primeira vez ao
completar 18 anos.
"Não sabia, mas recebi um limite de cheque especial de R$ 700. Quando vi o dinheiro,
pensei que fosse meu e gastei. Dois meses depois, recebi uma carta de cobrança de
R$ 1,2 mil", lembra. "Fiquei desesperada e aceitei um acordo com o banco para pagar
a dívida em seis vezes. Acabei pagando quase R$ 2 mil."
Para a economista e pesquisadora do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) Ione
Amorim, o caso de Laíza é mais comum do que se imagina. "Acontece o tempo inteiro,
pela ausência de educação financeira e pelo fato de uma pessoa ter acesso a uma
conta corrente e nem saber dos produtos que estão ali incluídos. Além disso, há uma
prática de mercado de vincular o cheque especial ao saldo do correntista, o que leva
a confusões desse tipo", afirma.
Rotativo
Apesar de liderar o ranking entre as modalidades de crédito, a taxa média cobrada de
pessoas físicas no cheque especial chegou a recuar de 321% em abril para 311,9% ao
ano em maio. Só que, segundo o BC, essa taxa ainda ficou acima do que é cobrado
no rotativo do cartão de crédito, que caiu de 328,6% ao ano em abril para 303,6% ao
ano em maio.
No início de abril, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou uma medida
de autorregulamentação: os próprios bancos vão oferecer, a partir de julho, um

parcelamento para dívidas no cheque especial. A opção valerá para débitos superiores
a R$ 200. A expectativa da entidade é de que essa migração do cheque especial para
linhas mais baratas acelere a tendência de queda do juro cobrado ao consumidor.
Supremo rejeita volta da obrigação de trabalhador pagar contribuição
sindical
29/06/2018 – Fonte: G1
Decisão foi tomada pela maioria de 6 ministros, enquanto 3 votaram contra. Corte
analisou ações apresentadas por sindicatos contra regra da reforma trabalhista que
tornou a contribuição sindical.
Por maioria de 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta sexta-feira (29)
pedidos para tornar novamente obrigatório o pagamento da contribuição sindical.
A Corte analisou 19 ações apresentadas por entidades sindicais contra regra da reforma
trabalhista aprovada no ano passado que tornou o repasse facultativo, em que cabe ao
trabalhador autorizar individualmente o desconto na remuneração.
A contribuição equivale ao salário de um dia de trabalho, retirado anualmente na remuneração
do empregado para manutenção do sindicato de sua categoria.
Ao final do julgamento, 6 dos 11 ministros do STF votaram em favor da manutenção da nova
regra de facultatividade: Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia.
Contra votaram 3 ministros: Edson Fachin, relator da ação, Rosa Weber e Dias Toffoli. Não
participaram do julgamento os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.
Nas ações, entidades sindicais alegaram forte queda em suas receitas, comprometendo a
negociação de acordos coletivos e serviços de assistência aos trabalhadores.
Além disso, alegaram problemas formais na aprovação da nova regra; para as entidades, o
fim da obrigatoriedade não poderia ser aprovado numa lei comum, como ocorreu, mas sim
por lei complementar ou emenda à Constituição, que exigem apoio maior de parlamentares.
A maioria dos ministros, porém, considerou que a Constituição não fixou uma norma rígida
em relação às formas de financiamento dos sindicatos, passível de mudança pelo Congresso.
Além disso, entenderam que a liberdade sindical também pressupõe autonomia do
trabalhador, dando a ele opção de não se filiar e também não ser obrigado a manter o
sindicato.
Vários ministros chamaram a atenção para a multiplicação dos sindicatos no país com a
contribuição sindical obrigatória, chegando a mais de 16,8 mil entidades. Em países da
Europa, América do Norte e África, o número de sindicatos varia entre 100 e 200
organizações.
O julgamento das ações começou nesta quinta com a manifestação de várias centrais
sindicais, da Advocacia Geral da União (AGU) – que representa o governo e o Congresso – e
também da Associação Nacional das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), única a defender
a mudança.
Votos
Relator das ações, Edson Fachin votou nesta quinta (28) em favor da obrigatoriedade.
Considerou que a Constituição de 1988 reforçou o papel dos sindicatos na representação dos
trabalhadores, dando a eles várias atribuições em defesa de suas categorias.

“A inexistência de fonte de custeio obrigatório inviabiliza a atuação do próprio regime sindical
previsto na Constituição [...] Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição
destinada ao custeio dessas entidades, tende a se tornar instrumento que obsta o direito à
sindicalização”, afirmou o ministro.
Após o voto de Edson Fachin, o ministro Luiz Fux apresentou o voto dele, divergindo do relator.
Fux defendeu o fim da contribuição sindical obrigatória. Para ele, não se pode impor ao
trabalhador o pagamento do valor já que a Constituição assegura que ninguém é obrigado a
se filiar a um sindicato.
"Não se pode impor que a contribuição sindical seja obrigada a todas as categorias já que a
carta magna afirma que ninguém é obrigado a se filiar a entidade sindical".
Contrário à contribuição obrigatória, Alexandre de Moraes foi o segundo a votar pela validade
da regra da facultatividade no pagamento previsto na reforma trabalhista. Ele disse que a
Constituição de 1988 marcou uma fase de maior liberdade sindical, no qual o Estado não atua
de forma "centralizadora e paternalista" junto às entidades sindicais.
No novo modelo, disse o ministro, o sindicato tem maior autonomia em relação ao Estado e
o trabalhador maior autonomia em relação ao sindicato.
"Não é razoável que o Estado tenha que sustentar um sistema com 16 mil sindicatos, só que
com aproximadamente 20% só dos trabalhadores sindicalizados. Há algo de errado. Não há
uma representatividade, e onde falta representatividade não há legitimidade. Há um vácuo.
Esse déficit talvez decorra das facilidades possibilitadas aos sindicatos por uma contribuição
compulsória, chamado imposto sindical".
Contrário à obrigatoriedade do pagamento, o ministro Luís Roberto Barroso também rebateu
a tese de que a mudança exigiria uma mudança na Constituição ou uma lei complementar,
que demandam mais apoio parlamentar, como sustentavam as centrais sindicais.
“Eu não acho que haja um sistema que seja imutável pelo legislador ordinário. Se
considerarmos que tudo está engessado, estamos impedindo que as maiorias governem e
estaremos presos às decisões do constituinte de 1988. Esse modelo sindical não é imutável”,
disse o ministro.
Favorável à cobrança obrigatória, Rosa Weber seguiu o argumento do relator, Edson Fachin,
segundo o qual o financiamento das entidades integra um “sistema sindical” de proteção ao
trabalhador, previsto na Constituição, que não pode ser alterado por meio de uma lei comum.
“Não tenho simpatia nenhuma ela contribuição sindical obrigatória, mas há um sistema que
emerge da Constituição. Como vamos mexer na parte sem alteração do todo?”, disse a
ministra. .
“O financiamento constitui elemento indispensável à estruturação saudável dos sindicatos. A
diminuição brusca e repentina da receita debilita a agência sindical com reflexos perniciosos
na melhoria das condições de trabalho”, completou depois.
Dias Toffoli votou pela volta da obrigatoriedade, sob o argumento de que a facultatividade no
pagamento não pode ocorrer de forma repentina, mas sim por meio de uma transição para
possibilitar a manutenção das entidades.
“Não é possível essa subtração que houve da contribuição sindical sem ter preparado essa
transição, sem ter preparado essa assunção da sociedade civil [sobre os sindicatos] com
menos Estado”, afirmou o ministro.
Gilmar Mendes votou em favor da regra da facultatividade. Afirmou que anteriormente à
reforma trabalhista havia um modelo “subsidiado” ao associativismo sindical, no qual o Estado
mantinha as entidades impondo o pagamento da contribuição aos trabalhadores.

“Não se cuida de suprimir um modelo de sustentabilidade do sistema, mas simplesmente de
fazer com que os sindicatos sejam sustentados como todas as demais associações, por
contribuições voluntárias, o que vai exigir de todos um esforço de trazê-los para essa
participação”, disse o ministro.
Marco Aurélio Mello também votou contra a obrigatoriedade. Considerou que a contribuição
não tem um caráter de tributo, cuja cobrança é compulsória para manutenção do Estado.
“Visa sim ao fortalecimento das entidades sindicais”, acrescentou o ministro. (11h16). “Em
2016, as entidades arrecadaram quase R$ 2,9 bilhões”, disse.
Última a votar, Cármen Lúcia formou a maioria contra a volta da obrigatoriedade. Considerou
a importância dos sindicatos, mas que que a facultatividade não afronta a Constituição.
“Considero que essa mudança leva a um novo pensar a sociedade lidar em todas as áreas,
que não fica dependendo de um estado que fique a acudir a todas as demandas”.
Derrota para os sindicatos: STF mantém fim da obrigatoriedade do imposto
sindical
29/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Corte chancela novidade trazida pela reforma trabalhista de que pagamento
da contribuição sindical depende de autorização do empregado

A presidente do STF, Cármen Lúcia, foi favorável à mudança trazida pela reforma
trabalhista. José Cruz/Agência Brasil
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por maioria, que a
mudança trazida pela reforma trabalhista no tocante à contribuição sindical é
constitucional. Nesse sentido, o desconto referente ao imposto sindical, como é
conhecido popularmente, continuará condicionado à autorização do trabalhador.
Iniciado na quinta-feira (28) e finalizado na manhã desta sexta (29), o julgamento se
refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5794, ajuizada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos
(Conttmaf).
Antes da entrada em vigor da reforma (Lei 13.467/2017), no último mês de novembro,
todos os anos era descontado do salário do trabalhador, geralmente no mês de março,
o equivalente a um dia de serviço. Agora, o desconto depende da anuência do
empregado.
Para muitos sindicatos, federações, confederações e centrais, a mudança legislativa
era inconstitucional. Segundo essas organizações, apenas uma lei complementar, com
um quórum maior de parlamentares para aprovação, teria o condão de alterar a
natureza da contribuição – e a reforma foi feita por lei ordinária. Além do mais, a
arrecadação das entidades caiu vertiginosamente desde a entrada em vigor da
reforma.
Na visão de seis, dos nove ministros do STF que participaram do julgamento, no
entanto, a alegação não se sustenta.

Votaram, de forma favorável à obrigatoriedade da contribuição sindical, o relator da
ação, Edson Fachin, e os ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Na sessão de quintafeira (28), o relator afirmou que a Constituição Federal de 1988 traz como tripé do
sindicalismo brasileiro a unicidade sindical, a representatividade compulsória e a
contribuição sindical para custeio das entidades.
Para ele, a mudança de um desses pontos desestabilizaria esse pilar. Além do mais,
deixar o imposto condicionado à anuência do empregado poderia se tornar um
obstáculo ao direito à sindicalização, vez que enfraqueceria as entidades. Fachin
também deixou claro que o que está em discussão é a natureza da contribuição trazida
pela nova lei, e não a contribuição em si.
Rosa Weber chegou a dizer que não tem “a menor simpatia” pela contribuição sindical
obrigatória. Mesmo assim, a partir do momento em que o STF reconheceu, há alguns
anos, a natureza tributária do imposto sindical, ele passa a ser obrigatório.
No entendimento de Rosa, retirar a obrigatoriedade da contribuição sindical
enfraqueceria os agentes que, constitucionalmente, representam os trabalhadores nas
negociações coletivas. Esse ponto é muito importante para a ministra, já que a reforma
trabalhista trouxe que o negociado prevalece sobre o legislado.
A divergência foi aberta por Luiz Fux, que afirmou que “não se pode tomar capital para
financiar sindicato sem o consentimento do empregado”. O magistrado, portanto,
votou pela improcedência do pedido.
O entendimento de Fux foi seguido por Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso,
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia. Ricardo Lewandowski e Celso de Mello
não participaram do julgamento.
Na opinião de Barroso, o atual modelo de sindicalismo no país não estimula a conquista
do sindicalizado. Segundo ele, o sistema seria bom para os sindicalistas, mas não para
os trabalhadores.
Com raras exceções, tenho, para mim, que o sindicalismo no Brasil é a mesma coisa
do capitalismo brasileiro. No lugar de conquistar clientes e consumidores, o que se
quer mesmo é conquistar o Estado para obter subsídios, vantagens e desonerações,
opinou Barroso.
Insegurança jurídica
A decisão do STF deve aliviar um pouco da insegurança jurídica que ronda os
trabalhadores desde a entrada em vigor da reforma. Isso porque, desde novembro do
ano passado, muitos juízes autorizaram a cobrança compulsória, entendendo que a
mudança na lei contrariava a Constituição Federal.
Outro ponto ligado ao tema, a autorização por meio de assembleias de empregados,
também tem gerado polêmica. Essa questão, no entanto, deverá ser resolvida pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST), vez que não atinge pontos constitucionais.

Relator no STF, Fachin vota a favor da contribuição sindical obrigatória
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Contribuição pelo trabalhador era obrigatória, mas foi extinta pela nova lei
trabalhista, aprovada pelo Congresso. Julgamento será retomado nesta sexta com
votos dos demais ministros do STF.

O ministro Edson Fachin, durante a sessão desta quinta-feira (28) do STF (Foto: Carlos
Moura/SCO/STF )
O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira
(28) a favor de a contribuição sindical voltar a ser obrigatória, na qual o trabalhador tinha um
dia de trabalho no ano retirado do salário para manter o sindicato da categoria.
O repasse obrigatório foi extinto com a nova lei trabalhista, proposta pelo governo e aprovada
pelo Congresso no ano passado. A nova lei manteve a contribuição, mas em caráter
facultativo, ou seja, cabendo ao trabalhador autorizar individualmente o desconto na
remuneração.
Desde então, chegaram ao STF 19 ações com objetivo de tornar a contribuição novamente
obrigatória. Várias entidades sindicais alegaram forte queda nas receitas, comprometendo a
negociação de acordos coletivos e serviços de assistência aos trabalhadores.
Além disso, alegaram problemas formais na aprovação da nova regra. Para as entidades, o
fim da obrigatoriedade não poderia ser aprovado numa lei comum, como aconteceu, mas,
sim, por lei complementar ou emenda à Constituição, que exigem apoio maior de
parlamentares.
O julgamento das ações começou nesta quinta com a manifestação de várias centrais
sindicais, da Advocacia Geral da União (AGU) – que representa o governo e o Congresso – e
também da Associação Nacional das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), única a defender
a mudança.
O julgamento será retomado nesta sexta (29), com os votos dos demais ministros da Corte.
A decisão depende da maioria dos votos entre os 11 ministros reunidos no plenário.
Voto de Fachin
Relator das ações no Supremo, Edson Fachin considerou que a Constituição de 1988 reforçou
o papel dos sindicatos na representação dos trabalhadores, dando a eles várias atribuições
em defesa das categorias. Para o ministro, o custeio das entidades também é previsto na
Constituição.
"Entendo que, sem alteração constitucional, a mudança de um desses pilares desestabiliza todo o regime sindical e
não pode ocorrer de forma isolada."
Para o ministro, a nova lei trabalhista "desinstitucionaliza de forma substancial a principal
fonte de custeio dos sindicatos".
Fachin acrescentou que, desde a década de 1930, foram atribuídas aos sindicatos funções
"mitigadoras das tensões entre empregadores e empregados".

O ministro disse, também, que o fim da obrigatoriedade na contribuição implica em "renúncia
fiscal", indicando que a arrecadação era uma receita pública, cujo corte deveria estar
acompanhado de um estudo sobre o impacto orçamentário e financeiro sobre os cofres
públicos.
"A inexistência de fonte de custeio obrigatório inviabiliza a atuação do próprio regime sindical
previsto na Constituição [...] Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição
destinada ao custeio dessas entidades, tende a se tornar instrumento que obsta o direito à
sindicalização", afirmou o ministro.

O ministro Luiz Fux, durante a sessão desta quinta (28) do STF (Foto: Carlos
Moura/SCO/STF)
Após o voto de Edson Fachin, o ministro Luiz Fux apresentou o voto dele, divergindo do
relator. Fux defendeu o fim da contribuição sindical obrigatória.
Para ele, não se pode impor ao trabalhador o pagamento do valor já que a Constituição
assegura que ninguém é obrigado a se filiar a um sindicato.
"Não se pode impor que a contribuição sindical seja obrigada a todas as categorias já que a carta magna afirma que
ninguém é obrigado a se filiar a entidade sindical".
Argumentos
Conheça abaixo os argumentos das partes envolvidas no julgamento:
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Em nome da CUT, José Eymard Loguércio disse que o corte prejudica o poder de negociação
das entidades junto aos empregadores, especialmente levando em conta a nova orientação
da reforma de fazer prevalecer acordos negociados sobre os direitos previstos na legislação
trabalhista.
"A lógica de um compulsoriedade tem a ver com a importância do sindicato na negociação
coletiva. Para que possa, numa relação de assimetria, enfrentar o empregador sem que
dependa disso de espontaneidade na contribuição", disse.
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Representante da CTB, o advogado Magnus Farkatt disse que, com o fim da contribuição
sindical, a independência econômica dos sindicatos foi "profundamente atingida". Ele disse
ainda que, desde a aprovação da nova lei trabalhista, em 2017, a arrecadação dos sindicatos
com a contribuição caiu 88%.
"Essa redução teve efeito drástico sobre as entidades sindicais brasileiras, muitas das quais
tiveram que alienar parte de seu patrimônio com o objetivo de manter-se em funcionamento”,
disse, apontando ainda redução de 24% nos acordos coletivos firmados com empresas.
“Importou na perda significativa de direitos históricos dos trabalhadores, só possível em face
da ausência de recursos", afirmou.

Governo e Congresso
A advogada-geral da União, Grace Mendonça, argumentou, por sua vez, que a nova lei não
eliminou a contribuição sindical, somente a tornou facultativa.
"Liberdade sindical é uma via de mão dupla. Permite que as entidades se estruturem para
defender e o interesse de seus filiados. Mas também assegura ao trabalhador um direito à
filiação, e não obrigação de ser filiado. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado
a sindicato, é essa a regra da Constituição", declarou.
Abert
Representante da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert), única entidade a
defender o fim da contribuição sindical obrigatória, Gustavo Binenbojm disse que a reforma
deu ao trabalhador a opção de contribuir de forma espontânea para manter os sindicatos.
"A contribuição compulsória deixou de existir por uma decisão política legítima. Mas a
contribuição facultativa subsiste, subsiste a possibilidade de os sindicatos se fortalecerem
quando atuantes, quando competentes, quando demonstrarem a atuação no melhor interesse
dos seus representados", afirmou.
Crise econômica atrasou o desenvolvimento do Brasil em 3 anos, aponta
Firjan
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Índice que mede o desenvolvimento dos municípios mostra que, em 2016, país
retrocedeu a patamar inferior a 2013. Número de cidades com alto desenvolvimento
diminuiu em 34% no período.
A recessão econômica que atingiu o Brasil a partir de 2014 fez com que o desenvolvimento
dos municípios brasileiros retrocedesse três anos. É o que aponta o Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado nesta quinta-feira (28) pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
O IFDM geral do país em 2016 ficou em 0,6678, abaixo do alcançado em 2013, que foi de
0,6715. Segundo a Firjan, o resultado interrompeu uma série de duas quedas seguidas do
índice, ficando 2,6% do registrado em 2015, que foi 0,6509. No entanto, esse crescimento
não foi suficiente para reverter a perda acumulada de 3,1% nos três anos anteriores.
Para calcular o IFDM, a Firjan monitora as áreas de emprego e renda, educação e saúde com
base nas estatísticas oficiais dos respectivos ministérios. O índice varia de 0 a 1, sendo que,
quanto mais perto de 1, maior o desenvolvimento.
Foram avaliados 5.471 municípios. Ficaram de fora da análise 99 cidades – três porque não
tinham nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cinco porque foram
constituídas legalmente como municípios há três anos ou menos, e 91 porque tinham menos
de dez empregados na administração pública.

Índice de Desenvolvimento do país cresceu em 2016 na comparação com o ano
anterior, mas não reverteu a queda acumulada desde 2013. (Foto: Roberta
Jaworski/G1)
A Firjan afirma que, para recuperar o índice de desenvolvimento pré-crise, o país precisa
alcançar o equilíbrio fiscal.
"O equilíbrio fiscal é importante não só para o reestabelecimento do equilíbrio macroeconômico,
como também para a manutenção dos recursos que são direcionados para as políticas públicas
municipais", destacou a entidade.
Emprego e renda estagnaram o índice
O coordenador de estudos econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, afirmou que o resultado
de 2016 “foi o primeiro que a gente conseguiu perceber uma estagnação do
desenvolvimento”. O índice manteve trajetória ascendente de 2006, início do levantamento,
até 2014, quando registrou a primeira queda.
Segundo o economista, a área de emprego e renda foi a responsável pela estagnação do
índice. O IFDM de educação e o de saúde mantiveram trajetória de crescimento, mas no
menor nível em dez anos, conforme enfatizou Goulart.
O IFDM de emprego e renda também cresceu na comparação com 2015, interrompendo três
anos de queda. No entanto, atingiu o segundo pior índice da série histórica, depois de ter
acumulado uma queda de 20,6% nos três anos de crise.
“Emprego e renda é um indicador que fatalmente vai ter influência da conjuntura econômica.
Os outros dois indicadores são mais estruturais”, ressaltou o coordenador do estudo.
Goulart destacou, ainda, que os resultados das áreas de educação e saúde mostram que a
crise teve impactos sociais, além dos econômicos.
Goulart afirmou que, segundo o levantamento, o Brasil segue distante das metas de
desenvolvimento estabelecidas nas áreas de educação e saúde. Na área educacional, por
exemplo, a meta do Plano Nacional de Educação de universalizar a educação infantil na préescola até 2016 só será alcançada em 2035. Na área da saúde, a pior projeção é a da meta
de reduzir a morte de menores de 5 anos por causas evitáveis, que só deverá ser atingida em
2039.
Segundo a Firjan, o problema para o alcance das metas sociais não é a falta de recursos, mas
a gestão eficiente deles. Para a entidade, "acelerar o desenvolvimento no interior do país
passa por uma política ampla de capacitação e aprimoramento dos gestores públicos,
sobretudo nas regiões menos desenvolvidas".
Dez capitais com alto desenvolvimento
O IFDM geral do Brasil classifica o desenvolvimento do país como moderado, situação
acompanhada pela maioria das 27 capitais. Florianópolis lidera o ranking das capitais em
índice de desenvolvimento. Na lanterna está Macapá, única cujo índice ficou abaixo do
nacional.

Apenas dez capitais têm alto desenvolvimento, segundo a Firjan, e figuraram entre os 500
municípios com maior índice de desenvolvimento. Entretanto, apenas Florianópolis e Curitiba
ficaram entre os 100 mais bem avaliados.

Apenas dez das 27 capitais do país têm alto índice de desenvolvimento, segundo a
Firjan. (Foto: Roberta Jaworski/G1)
Ao comparar o IFDM das capitais com o período pré-crise, a Firjan destacou que Rio de Janeiro
e Recife foram as que mais perderam posição no ranking – elas caíram, respectivamente, da
5ª para a 11ª colocação e da 13ª para a 18ª. Já Teresina foi a capital que mais subiu no
ranking, saltando da 12ª para a 4ª posição.
A Firjan destacou que todas as capitais fecharam postos de trabalho ao longo da crise, mas
que a melhora na renda média permitiu que 17 subissem no IFDM Emprego e Renda. Macapá
ficou com a nota mais baixa neste indicador, em razão da queda de rendimento dos
trabalhadores.
No IFDM Saúde, 19 das 27 capitais apresentaram avanço na comparação com 2015. Curitiba
liderou o ranking, enquanto Manaus ficou no extremo inferior, considerando o percentual de
grávidas que realizaram sete ou mais consultas pré-natais – a primeira atingiu 88,8% deste
indicador, enquanto a último alcançou apenas 45,7%.
No IFDM Educação, São Paulo ficou com a melhor nota, enquanto o pior desempenho foi o de
Maceió.
Brasil pode recuperar grau de investimento em 3 anos, diz economista-chefe
do Bradesco
29/06/2018 – Fonte: G1
Para Fernando Honorato, as agências de classificação de risco podem melhorar
percepção do Brasil com cumprimento de teto de gastos e avanço da reforma da
Previdência

O economista-chefe do banco Bradesco, Fernando Honorato, acredita que a economia
brasileira pode retomar o grau de investimento em três anos se o teto de gastos for cumprido
e a reforma da Previdência sair do papel.
“Fazer a reforma da Previdência e garantir que o teto de gastos vai ser cumprido quase que
automaticamente nos dá um upgrade pelas agências. Se o Brasil retoma algum crescimento,
a receita fiscal aumenta, o déficit público cai mais rápido, e pode ser que em dois três anos,
o Brasil chegue ao grau de investimento”, disse em entrevista ao G1.
A economia brasileira começou a perder o grau de investimento em setembro de 2015,
quando a agência de classificação Standard and Poor's (S&P) retirou o selo de bom pagador
da economia. O caminho foi seguido na sequência pela Moody’s e pela Fitch.
Embora haja bastante incerteza com o futuro da economia, sobretudo na parte fiscal, diante
do quadro político incerto, Honorato acredita que o debate sobre a Previdência está maduro
e os principais candidatos estão se mostrando favoráveis a uma reforma.
“Todos os candidatos têm dito que vão fazer a reforma da Previdência, cada um com seu
desenho, cada um com as suas características”, disse.

A conversa com Honorato faz parte de uma série de entrevistas com economistas para
debater o atual estágio da economia brasileira e os caminhos para a retomada do
crescimento.

A seguir os principais trechos da entrevista concedida ao G1.
Como o sr. vê o desempenho da economia neste ano?
De um modo geral, a direção da política econômica está correta para colocar o Brasil numa
trajetória de crescimento sustentável, basicamente estou falando do te
to dos gastos, da reforma trabalhista e das próprias estratégias de redução de subsídio,
incluindo o BNDES. Tudo isso gerou uma expectativa de que a economia cresceria perto de
3% neste ano. Antes da greve dos caminhoneiros, os indicadores de atividade estavam
mostrando uma economia mais perto de 2%.
O que causava essa frustação antes da greve?
As incertezas fiscais pesam na economia, na taxa de juros de longo prazo, na expectativa de
investimento. Isso faz com que a retomada seja mais lenta. E ainda há uma certa digestão
da crise de balanço das empresas. Já notávamos uma certa frustração no crescimento antes
da greve, mas continuávamos com a seguinte perspectiva: em algum momento a economia
cresce.
Se olhar para os estoques das empresas, eles estão muito reduzidos, isso indicava que o
crescimento da demanda traria o aumento da produção. As famílias estão bem menos
endividadas e a inflação estava muito baixa, o iria permitir uma taxa de juros muito reduzida.
Inclusive, antes da greve, nós estávamos avaliando cortar a projeção da Selic que era de
6,25% para o fim deste ano para algo como 5,5% e 5,25%.

E qual foi o impacto da greve no desempenho da economia?
Quando vem a greve, ela confunde um pouco o quadro, certamente agrava a retomada de
curto prazo e tira mais um pedaço do PIB. Ou seja, aqueles 2% vem para algo como 1,5%.
A recuperação deste ano acaba sendo muito parecida com a do ano passado.
O efeito direto da greve é até limitado, mas há o conjunto de incerteza que se associam a
esses dois temas inicias, o fiscal e o balanço das empresas. A velocidade de recuperação é
mais baixa do que imaginava, mas eu consigo olhar que, se a política econômica permanecer
organizada em 2019, o Brasil tem plenas condições de voltar a crescer de forma acelerada.
Qual é a chance dessa política continuar organizada em 2019 diante o quadro
eleitoral incerto?
É bastante grande. Há um incentivo de manter o teto de gastos. Tem candidato que fala um
pouco mais para cá, mais para lá, mas de alguma forma um controle de despesas vai
continuar prevalecendo. É um incentivo importante porque ele dá a perspectiva de que essa
inflação baixa pode se perpetuar.
Com isso, o Brasil tem um ajuste que há muito tempo era esperado e ainda não aconteceu,
que é a queda da taxa de juros de longo prazo. Há um segundo incentivo nas contas externas.
O Brasil tem uma situação de balanço de pagamentos absolutamente confortável, tem um
investimento direto elevado, as reservas são elevadas. Se as contas públicas forem
equacionadas e o teto de gastos for cumprido, rapidamente a economia brasileira vai voltar a
ser grau de investimento. Em 2021, 2022, é possível retornar para esse patamar.
A volta do grau do investimento pode ser tão rápida?
Fazer a reforma da Previdência e garantir que o teto de gastos vai ser cumprido quase que
automaticamente nos dá um upgrade pelas agências de classificação de risco. Se o Brasil
retoma algum crescimento, a receita fiscal aumenta, o déficit público cai mais rápido. E aí tem
um fenômeno que é queda de juros longo prazo.
Esse é ainda o maior peso na economia brasileira: o juro real no longo prazo é da ordem de
5,5%. O juro curto ajustou. Com a Selic a 6,5%, o juro real é de 2,5%. Nesse ponto, estamos
atrás de México, Turquia, Rússia. O problema é o juro longo. Se fizer essa agenda, o juro
longo cai e aí a dinâmica melhora muito. As agências conseguem incorporar isso.
Mas é um cenário bastante otimista diante do quadro atual das contas públicas.
Concordo. O buraco é muito fundo das contas públicas, sem sombra de dúvidas. Mas a
perspectiva do ajuste estrutural da Previdência muda isso. Se a despesa está controlada, a
receita vai crescer com o PIB e uma hora o ajuste se completa.
Para esse quadro se confirmar, é preciso aprovar a reforma da Previdência. Qual é
a viabilidade da reforma num novo governo?
Eu vejo esse debate muito maduro. Todos os candidatos têm dito que vão fazer a reforma da
Previdência, cada um com seu desenho, cada um com suas características. Acho que o debate
avançou muito para mostrar o quão importante é a reforma para a sustentabilidade do médio
prazo do país. Ficou muito claro também na comunicação mais recente da reforma de que ela
não deixa de ser uma maneira de reduzir as desigualdades do regime.
Há essa percepção entre os investidores de que a reforma da Previdência
amadureceu e deve sair do papel?
É claro que tem volatilidade associada ao tema, mas não vejo uma percepção generalizada
de que a reforma da Previdência não vai ser feita. Ao contrário. Eu vejo a maior parte dos
investidores apostando que o ajuste vai ser feito.
Pensando em preços de ativos, olha o CDS brasileiro (Credit Default Swap, espécie de seguro
contra o risco de calote e uma medida de percepção de risco da economia) está em 250
pontos. Um país que não faz reformas tem preços de ativos muito piores do que temos visto.
Ou seja, a média dos investidores acredita que é mais provável que esse caminho vai ser
seguido.

Nas últimas semanas, houve uma tensão no mercado, obrigando o BC e o Tesouro
a intervirem. Como o sr. viu essa atuação?
É importante destacar o ambiente internacional. A gente não pode perder de vista que o que
está ocorrendo com as moedas de países emergentes, inclusive com a brasileira, tem muito
a ver com o ambiente internacional. Tem sido assim na Turquia, na Rússia, na África do Sul,
na Argentina. Quando o ambiente internacional muda, os emergentes têm que dar resposta
coerentes de política econômica.
Qual é a fragilidade que permite aos investidores internacionais olharem para o Brasil e
desvalorizarem a moeda? É a fragilidade fiscal. O fato de o dólar estar de valorizando no
mundo ia fazer o real se desvalorizar de qualquer jeito. Só que o real desvaloriza mais porque
há uma fragilidade fiscal. Qual é a resposta de política econômica adequada? O governo
deveria fortalecer as contas públicas
Parece difícil qualquer melhora imediata das contas públicas.
Se a resposta adequada não pode ser dada, o BC e o Tesouro têm de cumprir um papel de
suavizar a transição entre este momento e o momento em que esta resposta de política
econômica vai ser dada, esse aperto fiscal vai ser feito.
Nós temos hoje três colchões que são muito grandes: as reservas internacionais, de US$ 380
bilhões, o colchão do Tesouro, que tem caixa da ordem de R$ 575 bilhões, suficiente para
praticamente pagar dívida por um ano sem precisar emitir, e tem o swap - não é propriamente
um reserva -, mas é um instrumento para a intervenção.
No auge da turbulência, foi um exagero em falar em aumento de juros?
Foi um exagero, tanto que o mercado tem acalmando um pouquinho. Claro, todo mundo faz
as suas apostas, tinha gente que achava que o câmbio iria a R$ 4,50, a R$ 5, e aí deveria ter
um choque de juros. Nós não acreditamos nesse processo. Os juros devem ficar em 6,5%
neste ano, indo para em torno de 8% em 2019.
O aumento da inflação observado recentemente foi de fato pontual?
Todos os indícios vão nessa direção. Foi um choque grande, não foi um choque pequeno. A
inflação de junho foi a pior em mais de 20 anos, mas 10 produtos contribuíram com 72% da
inflação de junho. Claramente foi um choque.
O que precisa olhar é se espalhar para serviços, mas até agora não tem nada muito grave.
Nós mudamos a projeção de inflação de 3,5% para 3,9% para este ano e alteramos a previsão
do câmbio de R$ 3,30 para R$ 3,60.
Há uma pressão de preços industriais, mas o varejo está absorvendo. Se o varejo não
conseguir absorver esse choque pode ser que esses 3,9% projetados para a inflação, vire
4,3%, 4,4%, ainda assim é abaixo do centro da meta e não contamina 2019. Dá um conforto
grande para essa queda de juros.
Além da Previdência, qual é a agenda que precisa ser feita a partir de 2019?
O país precisa ir muito além da Previdência para voltar a crescer. O teto dos gastos para ser
viável no médio prazo - nesse formato ou num formato diferente – requer que se tenha mais
flexibilidade do orçamento público. Dar mais flexibilidade ao orçamento público é fundamental
para fazer o ajuste fiscal. No fundo, é ter flexibilidade para melhorar a qualidade da política
pública.
Um segundo pilar é que vai ser muito difícil acelerar o crescimento sem o investimento
privado. O investimento hoje no Brasil está na ordem de 16% do PIB e o país precisa levar
para 21% do PIB. Mas não vamos conseguir fazer isso só com o setor público. O país precisa
de um ambiente propício para que o setor privado queira investir no Brasil. É preciso facilitar
a abertura e fechamento de empresas, melhorar o ambiente de registro das empresas, a
facilidade em obter licenças. Há ainda a reforma tributária. O país precisa de uma simplificação
tributária.

A expectativa é de um Congresso bastante fragmentado no ano que vem. Não vai
ser difícil levar essa agenda adiante?
Nos últimos 16 anos, a gente aprendeu que o Congresso reage a agendas que façam sentido
para ele. Eu me recuso a acreditar que uma conversa com o objetivo sobre a melhora da
política pública do país, do emprego, da vida das pessoas não seduza os parlamentares. É
claro que tem de ter um presidente disposto a fazer isso, com legitimidade, e que vá fazer as
composições políticas como precisam ser feitas. E aqui não há nenhuma conotação negativa
e pejorativa porque a política no mundo todo depende de composições, de um arranjo de
ideias.
E convencer a população de que o próximo governo precisa ser reformista, é fácil
ou difícil?
O eleitor do Macron, na França, não o elegeu para fazer a reforma da Previdência. O eleitor
do Trump não o elegeu para instituir uma barreira comercial, ainda que uma parte da agenda
fosse essa.
Os eleitores do mundo querem emprego, melhora da renda e qualidade do serviço público. O
aprendizado da recessão foi muito duro para os brasileiros, mas muito importante ao mesmo
tempo. Eles viram que o Estado tem limites para prover todos os serviços se ele não tiver
equacionado. A agenda reformista vai permear o debate de vários candidatos porque é a que
pode entregar aquilo que os eleitores querem: crescimento da renda, do emprego e do país.
Taxa de desemprego fica em 12,7% no trimestre até maio (12,9% no tri até
abril)
29/06/2018 – Fonte: Isto É

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,7% no trimestre encerrado em maio, de
acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) divulgados na manhã desta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções
Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,5% e 12,9%, e pouco
acima da mediana de 12,6%.
Em igual período de 2017, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava
em 13,3%. No trimestre até abril de 2018, o resultado ficou em 12,9%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.187 no trimestre encerrado em maio.
O resultado representa alta de 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 193,9 bilhões no
trimestre até maio, alta de 2,3% ante igual período do ano anterior.

País perdeu 204 mil postos de trabalho no trimestre encerrado em maio, diz
IBGE
29/06/2018 – Fonte: Isto É
O Brasil perdeu 204 mil postos de trabalho em apenas um trimestre, ao mesmo tempo
em que mais 115 mil pessoas migraram para o contingente de desempregados. Os
dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)
divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
A taxa de desemprego passou de 12,6% em fevereiro para 12,7% em maio. O
resultado só não foi mais elevado porque outros 475 mil indivíduos aderiram à
população inativa no período. A população inativa alcançou o patamar recorde de
65,413 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, dentro da série histórica
da pesquisa, iniciada em 2012.
No trimestre até maio, o mercado de trabalho perdeu 351 mil vagas com carteira
assinada no setor privado, em relação ao trimestre terminado em fevereiro, descendo
ao menor patamar da série histórica.
O contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado aumentou em
307 mil pessoas, e outros 193 mil indivíduos deixaram o trabalho por conta própria. O
setor público teve aumento de 290 mil postos de trabalho em apenas um trimestre. O
emprego como trabalhador doméstico diminuiu em 155 mil pessoas.
Brasil levará dez anos para recuperar nível de emprego e renda pré-crise, diz
Firjan
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Se mantiver a melhor média de crescimento, país só chegará ao nível de 2013 em
2027. Nos três anos de crise, 936 municípios perderam classificação de
desenvolvimento entre moderado e alto, enquanto apenas cinco a alcançaram.
O Brasil vai demorar uma década para retomar o nível de emprego e renda do período précrise econômica. É o que revela o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)
divulgado nesta quinta-feira (28) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan).
O IFDM de Emprego e Renda do país ficou em 0,4664 em 2016, 7,6% acima do ano anterior
(0,4336), mas 14,6% abaixo de 2013 (0,5461), ano que antecede o início da recessão
econômica que deteriorou o mercado de trabalho brasileiro.
Mesmo se voltar a crescer 1,5% ao ano – a melhor média de crescimento da série histórica
do indicador – o índice só voltará ao patamar de 2013 em 2027.
"O que a gente consegue perceber é que tivemos mais de uma década perdida para o
desenvolvimento do mercado de trabalho. Este é um cenário bastante alarmante", disse o
coordenador de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.
De acordo com a Firjan, em 2016 apenas 2.254 municípios registraram geração de empregos.
Isso significa que 60% das cidades brasileiras fecharam postos de trabalho naquele ano,
incluindo capitais e grandes centros econômicos.

No período da crise, mais de 3 milhões de postos formais de trabalho foram fechados no país.
Este foi, segundo a entidade, "o fator decisivo para interromper a trajetória de
desenvolvimento socioeconômico dos municípios".

O IFDM varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais perto de 1, maior o desenvolvimento. De
0 a 0,4 o desenvolvimento é classificado como baixo; de 0,4 a 0,6, como regular; de 0,6 a
0,8, como moderado; e de 0,8 a 1,0, como alto.
Assim, na área de emprego e renda o Brasil teve desenvolvimento classificado como regular,
índice acompanhado pela maioria (3.060) dos 5.471municípios avaliados pela Firjan.
O coordenador do estudo destacou que entre 2006 e 2013, 103 municípios alcançaram o
índice de desenvolvimento entre moderado e alto. "Contudo, em apenas três anos de crise,
936 municípios saíram dessas categorias", disse.
Apenas cinco cidades do país foram classificadas com alto desenvolvimento em 2016, o pior
resultado da série histórica do levantamento. Já 4.649 municípios registraram
desenvolvimento baixo ou regular, o segundo pior resultado da série – em 2015, 90% dos
municípios brasileiros registraram baixos índices de emprego e renda. Tiveram baixo
desenvolvimento em 2016 mais de 1,5 mil municípios e apenas 820 tiveram desenvolvimento
classificado como moderado.
A Firjan ponderou que a melhora do índice de Emprego e Renda em 2016 na comparação
com o ano anterior é explicada pelo aumento real do rendimento do trabalhador no país.
Segundo a entidade, 4 mil municípios tiveram aumento real dos salários médios devido à
política de reajuste do salário mínimo acima da inflação do ano anterior.
Artigo: O emprego após a recessão
29/06/2018 – Fonte: O Estado de S. Paulo (publicado em 28-06-2018)
Não há como enfrentar as tecnologias do século 21 com a mentalidade do
século 20
Com base na matriz produtiva dos anos 90, um crescimento de 2% do Produto Interno
Bruto (PIB) gerava cerca de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Entretanto,
essa matriz parece ter sido superada pela adoção de novas tecnologias na produção e
na gestão dos negócios, o que afeta a capacidade de gerar empregos, pelo menos, no
curto prazo.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) identificou 10 setores industriais que,
mesmo durante a recessão, começaram a fazer expressivos avanços no uso de robôs,

inteligência artificial, big data, blockchain, impressão 3D, drones e outras inovações
que utilizam menos mão de obra.
A Whirlpool (eletrodomésticos), por exemplo, adotou mais de 700 inovações para
aumentar a produtividade, usando menos empregados. A GE-Celma aderiu aos
processos de impressão 3D, big data e realidade aumentada na manutenção de
turbinas de aviões, dispensando empregos de terceirizados. A Marcopolo reduziu o
tempo de montagem dos ônibus ao utilizar ferramentas para controle de estoques e
melhoria da logística.
No setor de tecidos e confecções, avançaram os processos automáticos de corte e de
costura assim como as ferramentas que permitem lançamentos em curto tempo de
novos modelos. No comércio, as vendas por meio do e-commerce aumentaram 7% ao
ano (em média) na última década.
Em 2017, as compras realizadas por meio de mensagens de telefones celulares
aumentaram 36% enquanto muitas lojas físicas fecharam e dispensaram seus
empregados. Hoje há 2 milhões de metros quadrados ociosos nos shopping centers
brasileiros.
Nos call centers, que empregavam verdadeiros exércitos de telefonistas, a voz humana
está cada vez mais sendo substituída pela voz digital, criada e acionada pela
inteligência artificial. Os chatbots (robôs que conversam com seres humanos)
oferecem produtos e serviços e prestam informações personalizadas.
No agronegócio, as tecnologias embarcadas permitiram o trabalho das máquinas sem
operadores e o controle do gado e demais animais por meio de sensores e chips,
dispensando o trabalho humano.
O setor financeiro é líder na adoção das mais avançadas tecnologias. Os bancos têm
investido intensamente em sistemas analíticos para otimizar vendas e captação de
novos clientes. Grande parte das operações administrativas já foi automatizada,
dispensando boa parte do trabalho humano.
Outras áreas de grandes avanços são a da administração, pesquisa, saúde, segurança
e entretenimento. E os casos aqui citados são apenas um microcosmo das mudanças
em andamento.
O nexo entre tecnologia e emprego é muito complexo. Ao mesmo tempo que as
inovações destroem empregos elas geram trabalho em outros setores. Todavia, nesse
processo há dois desafios: timing e matching. Quanto ao timing, a dispensa de
empregados é rápida e a realocação é lenta. Quanto ao matching, raramente os que
perdem o emprego têm as qualificações para aproveitar as novas oportunidades de
trabalho. Nos dois casos, o desemprego se prolonga no tempo.
Tudo indica que, pelo menos no curto prazo, o crescimento do PIB nos moldes do
passado será insuficiente para incorporar os 13 milhões de brasileiros desempregados.
O Brasil terá de encontrar formas de facilitar a adaptação dos trabalhadores às novas
condições de trabalho. O desafio é gigantesco. Isso vai exigir um grande esforço das
empresas, das escolas e do governo. Não há como enfrentar as tecnologias do século
21 com a mentalidade do século 20 e as instituições do século 19 nos campos da
educação, do trabalho, da previdência e da regulação dos negócios.
José Pastore - professor da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio-SP e membro da Academia Paulista
de Letras

Liminar que proíbe venda de estatais sem aval do Congresso deve ser
derrubada pelo STF, acredita Moreira Franco
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Decisão proferida na véspera pelo ministro Ricardo Lewandowski afeta privatização
de seis distribuidoras da Eletrobras.

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, em entrevista coletiva na B3, em São
Paulo, à espera do leilão de linhas de transmissão (Foto: Luiz Gerbelli/G1)
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quinta-feira (28) que acredita que
o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve derrubar a liminar concedida pelo ministro
Ricardo Lewandowski que impede a venda de estatais sem autorização prévia do Congresso.
A decisão afeta diretamente a privatização de seis distribuidoras da Eletrobras, que por sua
vez afeta a transferência do controle da empresa como um todo. A venda da elétrica é
considerada essencial para o governo conseguir reequilibrar as contas públicas.
"Eu acredito que haverá de prevalecer o bom senso e o bom senso indica que a melhor solução
sob todos os pontos de vista é a transferência para empresas privadas que estão
interessadas", disse o ministro a jornalistas na sede da Bolsa de Valores, a B3, em São Paulo,
antes de o leilão de linhas de transmissão ter sido suspenso pela Justiça.
Segundo Moreira Franco, as dificuldades financeiras e má qualidade dos serviços dessas seis
distribuidoras tornam a energia mais cara em todo o país.
"O resultado final (da privatização) é que a tarifa para cada brasileiro vai diminuir, porque elas
inevitavelmente vão ter que cumprir um calendário de modificação, de incorporação de novas
tecnologias", afirmou.
"Então eu não vejo por que, com todas essas razões, essa decisão (a liminar) permaneça de
pé", emendou.
Caso não sejam privatizadas, essas empresas serão liquidadas.
Sobre o projeto de lei que corrige falhas nessas distribuidoras e que é considerado
determinante para que elas sejam atrativas para grupos privados, Moreira Franco disse que
acredita que o texto conseguirá ser votado em regime de urgência até o dia 26 de julho.
"Estamos com o Congresso mobilizado, o presidente da Câmara tem dado demonstrações de
estar fazendo um esforço imenso para que nós possamos criar as condições do quórum para
que essa questão seja resolvida", afirmou.
Artigo: O Brasil não pode mais errar
29/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 28-06-2018)
Em artigo publicado no site da revista Exame, Robson Braga de Andrade, presidente
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), fala sobre a agenda da indústria para
que o Brasil retome o desenvolvimento econômico e social no próximo governo

Robson Braga de Andrade é empresário e presidente da CNI
O eleitor brasileiro assistiu à disputa eleitoral de 2014 polarizar-se em torno de um
tema central nos debates políticos, com dois discursos desenhando quadros opostos
sobre o real estado da economia nacional.
Não demorou muito para que a eclosão da pior crise da República escancarasse o
óbvio, levando a um ajuste inevitável que ainda cobra da sociedade o seu preço. Em
2018, a economia brasileira tem o mesmo tamanho que ostentava há sete anos e,
hoje, pairam mais dúvidas do que certezas no horizonte de cidadãos e das empresas.
Agora, a poucos meses das eleições, chegou a hora de refletirmos sobre o que
desejamos e podemos fazer para tirar o Brasil desse estado de inércia e desesperança.
Não apenas para os próximos quatro anos, mas com olhos voltados para o país que
queremos construir para as futuras gerações.
Certo é que não podemos adotar as mesmas fórmulas para os antigos entraves à nossa
competitividade. Estamos diante da quarta revolução industrial. O jogo mudou.
Precisamos fazer mais e melhor, buscando resistir à tentação das escolhas fáceis e
imediatistas, que pouco ou nada contribuem para o desenvolvimento econômico e
social do país.
Há uma vasta e complexa agenda a ser enfrentada e a indústria brasileira está
empenhada em dar sua contribuição para esse necessário debate. Seguindo esse
espírito, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) está entregando aos candidatos
à Presidência da República um documento que reúne as propostas do setor para o
crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável do país.
Em uma tradição que se repete desde o pleito de 1998, a CNI realizará um encontro
com os principais presidenciáveis no dia 4 de julho, em Brasília, no qual os candidatos
serão sabatinados por representantes da indústria sobre seus planos de governo,
tendo em vista as prioridades do setor produtivo.
As propostas do setor industrial foram elaboradas com base no Mapa Estratégico da
Indústria 2018-2022, que apresenta os principais desafios a serem superados pelo
Brasil nos próximos cinco anos. Essa agenda preconiza a consolidação de uma indústria
competitiva, inovadora, global e sustentável, ao mesmo tempo em que identifica
entraves e deficiências do inóspito ambiente de negócios do país, que afeta toda a
cadeia produtiva nacional.
Uma das prioridades identificadas é que os governos gastem com mais eficiência a
imensa carga de impostos que arrecadam. Restabelecer a previsibilidade e a solidez
do ambiente macroeconômico é também uma premissa básica.
O debate em 2018 não admitirá diversionismos ou pós-verdades sobre este tema,
como vimos há quatro anos. Se seguirmos nessa rota, corremos o risco de enfrentar
uma recaída cujos efeitos sobre a atividade produtiva, a renda, o emprego, a

estabilidade política e a própria coesão social poderão nos fazer descobrir que o fundo
do poço pode, sim, ser bem mais profundo.
Neste contexto, enfrentar o debate da reforma da Previdência Social - e a resistência
de camadas privilegiadas da sociedade - é inevitável. A indústria continuará a
sensibilizar a opinião pública sobre a importância desse tema.
Não se reverte a escalada insustentável da dívida pública, que abocanhou 74% de
toda a riqueza produzida pelo país em 2017, sem revisitar e redefinir a estrutura de
benefícios do atual sistema de aposentadorias. Essa é uma agenda de Estado que terá
de ser enfrentada pelo próximo presidente da República, não importa a qual partido
ou corrente ideológica pertença. Não podemos correr o risco de replicar em escala
nacional o quadro que observamos em estados com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul - e esse risco é real.
A recente crise envolvendo caminhoneiros apenas reforçou a necessidade de
incorporarmos uma cultura permanente de disciplina fiscal. Se o Estado brasileiro União e governos estaduais -, tivesse seguido o princípio elementar de que só se deve
gastar o que se arrecada, os governantes teriam à mão um leque maior de opções
para lidar com a alta no preço dos combustíveis. Certamente, haveriam alternativas
ao aumento de impostos, ao tabelamento de preços de fretes e à transferência do
ônus para quem efetivamente gera emprego e renda no país.
Ainda antes de enfrentar filas nos postos de gasolina e a falta de produtos nos
supermercados, decorrentes desse apagão logístico, a população brasileira já se dava
conta de que o Estado tem de caber em suas receitas. Pesquisa da CNI sobre qual
deve ser a prioridade do próximo presidente da República, divulgada em março,
revelou que 92% dos entrevistados consideram importante ou muito importante que
o candidato defenda o controle dos gastos públicos. É uma constatação alentadora,
pois mostra que os cidadãos brasileiros, em sua grande maioria, já perceberam que a
conta do desgoverno com as finanças públicas sempre é, inevitavelmente, repassada
para o bolso do contribuinte.
O setor produtivo quer um país cuja infraestrutura contribua para a competitividade
de seus produtos - e não que os torne mais caros. O episódio dos caminhoneiros voltou
a escancarar as deficiências nacionais em infraestrutura e logística. Não que seja
novidade que o Brasil sucateou sua malha ferroviária e colocou praticamente todos os
ovos na mesma cesta do transporte rodoviário. Certo é que não conseguiremos
competir sem uma malha diversificada e integrada, que permita a circulação e a
entrega eficiente de insumos e a distribuição de mercadorias de forma eficiente e
segura.
É fundamental também que o próximo governo entenda a importância do investimento
e do empreendedorismo para o desenvolvimento do país, proporcionando segurança
jurídica para quem produz. Não se promove um ambiente capaz de estimular aportes
em setores estratégicos da economia com o atual emaranhado de normas e regulações
que trazem pouquíssima clareza sobre que regras devem ser seguidas pelo investidor.
A atividade produtiva é incapaz de prosperar em meio à incerteza e à imprevisibilidade.
Se o Brasil não fizer a lição de casa nessa área, potenciais investidores certamente
buscarão outros países com condições mais adequadas e seguras.
A indústria defende que o próximo governante também terá de promover importantes
avanços na redução da burocracia e na consolidação de um Estado mais eficiente.
Aprimorar a governança e a qualidade da gestão pública são medidas fundamentais
para oferecer à população um retorno mais justo diante de uma das mais altas cargas
tributárias do planeta.

Temos políticas públicas desenhadas para enfrentar quase todos os desafios do Brasil,
mas poucas se traduzem em programas e serviços públicos que funcionam e entregam
os resultados pretendidos. Faltam padrões mínimos de gestão, e o país ainda carece
de uma cultura institucional voltada para a oferta de benefícios concretos aos cidadãos
e às empresas.
Os descaminhos políticos e econômicos dos últimos anos prenunciam um mandato
desafiador para o próximo presidente do Brasil. A agenda de reformas deve ser o
carro-chefe desse novo tempo. E o que já foi realizado não deve ser revogado ou
desfigurado, sob pena de retrocedermos nos poucos avanços conquistados até agora.
O setor produtivo está fazendo a sua parte e as propostas da indústria para quem vier
a ocupar o Palácio do Planalto até 2022 servem de bússola para o longo caminho ainda
a ser percorrido. A crise nos ensinou como não se deve fazer. Mais do que nunca, é
fundamental que os brasileiros escolham governantes que estejam verdadeiramente
comprometidos com a retomada do desenvolvimento econômico e social do país. O
Brasil não pode mais errar.
Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Leilão da Aneel termina com todos os 20 lotes arrematados, 6 pela indiana
Sterlite
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Disputa de transmissão atraiu 47 interessados, com previsão de R$ 6 bilhões em investimentos.
O leilão de transmissão de linhas da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) terminou
com todos os 20 lotes arrematados nesta quinta-feira (20), sendo 6 pela indiana Sterlite
Power Grid. Participaram da disputa 47 grupos interessados.
D deságio médio do leilão foi de 55,26%. A economia na conta de luz para os consumidores
com esse "desconto" na remuneração das empresas de transmissão chegou a R$ 14,184
bilhões, segundo a Aneel.
"Os deságios conseguidos hoje foram os maiores dos últimos 20 anos", disse Sandoval Feitosa
Neto, diretor da Aneel.
Após o encerramento, o diretor da Aneel, André Pepitone, disse em coletiva de empresa que
o leilão foi "extremamente exitoso". "Começamos o dia com muita emoção. Fazendo um
paralelo com a Copa, foi aquele jogo decidido depois dos 90 minutos", disse ele, em referência
ao atraso do leilão em virtude da suspensão pela manhã.
Um novo leilão de transmissão será realizado em dezembro e a Aneel espera manter o nível
dos deságios obtidos nesta quinta. Os investimentos previstos no próximo leilão são de R$ 15
bilhões.

Indiana se destaca
Com 6 lotes arrematados, a indiana Sterlite Power Grid foi a grande vencedora do leilão de
transmissão da Aneel, e assumiu investimentos de R$ 3,6 bilhões de um total de R$ 6 bilhões.
Representantes da empresa comemoraram com gritos de "hexa, hexa!" os resultados.

"Garantimos que vamos entregar os projetos o mais rápido possível", disse Pratik Agarwal,
CEO da Sterlite. "Gostamos de projetos complexos e de entregá-los dentro do prazo."
O consórcio Lux Luz, formado pela JB Construtora, JHH Participações Eireli e Total
Comercializadora de Energia, levou 2 lotes.
A CTEEP levou 2 lotes. Um deles ela arrematou sozinha e levou o 1º pelo consórcio Columbia,
formado junto com a Taesa. Porém, a Taesa se retirou do consórcio nesse lote e a CTEEP vai
assumir sozinha. O deságio mais alto do leilão (73,92%) foi ofertado pela CTEEP pelo lote 10,
de São Paulo.
O consórcio BR Enind, formado pela BREnergia, Brasil Digital Telecomunicações e Enind
Engenharia, também levou 2 lotes. Zopone, CPFL, F3C Empreendimentos e Energisa levaram
1 lote cada.
Desta vez, os chineses da State Grid, que já foram protagonistas em outros leilões, não
ficaram com nenhum lote.
A Aneel ofertou 20 lotes, com 21 linhas de transmissão e 23 subestações de energia. As linhas
de transmissão e as substações levam energia das usinas geradoras até os consumidores.
Os leilões de linhas de transmissão ocorrem todos os anos e servem para aumentar a oferta
de energia e também para fortalecer o sistema elétrico. A remuneração das empresas que
vencerem os leilões será paga pelos consumidores na conta de luz.
Suspensão do leilão
A disputa foi suspensa nesta manhã por uma liminar, a pedido da empresa Jaac Materiais
e Serviços de Engenharia Limitada, que foi inabilitada de participar, mas a Aneel recorreu por
meio da União e conseguiu reverter a sentença.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, diz que
Justiça autorizou o início da disputa resguardando a presença do investidor que questionou o
leilão. "Se a Jaac vencer, será questionada", disse.
A decisão que reverteu o mandado de segurança conseguido em caráter liminar pela Jaac e
que suspendeu o leilão só foi obtida às 15h30, meia hora antes de começar a disputa, segundo
a Aneel.
Mais cedo, o ministro de Minas de Energia, Moreira Franco, afirmou que o leilão iria acontecer
ainda nesta quinta. “A questão jurídica já está resolvida e agora estão se cumprindo questões
de natureza burocráticas e eu creio que rapidamente o leilão começará”, declarou.
Lote que gerou a polêmica
A liminar foi concedida a pedido da empresa Jaac, que foi impedida de participar do leilão,
devido a um problema com o depósito das garantias que não estariam de acordo com os
preceitos do edital.
Segundo André Pepitone, diretor da Aneel, a empresa não aportou a garantia em seu nome,
mas no nome de um consórcio. "Isso configurava uma nova inscrição, o que naquele
momento não era permitido pelo edital", disse.
A agência negociou com a Justiça a possibilidade de fazer o leilão sem o lote 3, do qual a Jaac
foi proponente.
O consórcio formado pela empresa conseguiu participar do leilão após briga na Justiça e, sob
vaias do público, fez proposta com deságio de 56% pelo lote 3, no valor de R$ 90 mil. A
Sterlite Power, porém, fez oferta melhor, de R$ 85,05 mil, e venceu a disputa.

No lote 1, venceu a disputa o Consórcio Columbia, formado pelas empresas Taesa e CTEEP.
Contudo, a Taesa retirou seu direito, previsto nos termos do consórcio, de forma que a CTEEP
assumirá o lote sozinha.
2,6 mil quilômetros de linhas
Ao todo, serão concedidos 2,6 mil quilômetros de linhas de transmissão e subestações com
capacidade de transformação de 12,2 mega-volt-amperes (MVA) em 16 estados: Alagoas,
Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
O vencedor de cada lote foi o grupo que aceitou receber, durante o período da concessão, o
menor valor pela construção e operação da linha. A remuneração máxima anual prevista no
edital é de aproximadamente R$ 1 bilhão, na soma de todos os lotes.
Assim, quanto maior o deságio, maior será o desconto na remuneração paga aos investidores
durante a concessão. E quanto maior o desconto da proposta, maior a economia aos
consumidores, uma vez que a remuneração dos consórcios entrará no cálculo das contas de
luz.
As receitas das empresas durante a vigência do contrato podem alcançar R$ 25,7 bilhões, e
o investimento previsto na construção das linhas é de R$ 6 bilhões.
A previsão da Aneel é que as obras devem durar de 36 a 63 meses, dependendo do lote, e
que devem gerar 13,6 mil empregos diretos.
Os participantes precisaram aportar garantia de proposta no valor de 1% do investimento
previsto pela Aneel, com prazo de validade igual ou superior a 180 dias, contados da data de
realização do leilão, e renovável por mais 60 dias.
Para a assinatura do contrato de concessão, o proponente vencedor deverá apresentar a
garantia de fiel cumprimento, em substituição à garantia anterior, que corresponde a 5% do
valor do investimento previsto.
Esse foi o primeiro leilão de transmissão do ano. No último certame, realizado em dezembro
de 2017, todos os 11 lotes ofertados foram arrematados, viabilizando investimentos
estimados em R$ 8,7 bilhões.
Confira os vencedores de cada lote:
Lote 1: Santa Catarina








Vencedor: Consórcio Columbia (Taesa e CTEEP). Taesa retirou direito e CTEEP
assume sozinha.
Proposta: R$ 38.231.291,00
Valor máximo: R$ 114.664.010,00
Deságio: 66,65%
Ofertas: 7
LT 230 kV Biguaçu - Ratones - C1 e C2, com 28,6 Km cada (trechos aéreos,
subaquáticos e subterrâneos)
SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA

Lote 2: Rio de Janeiro







Vencedor: Zopone Energia
Proposta: R$ 14.925.000,00
Valor máximo: R$ 31.055.370,00
Deságio: 51,94%
Ofertas: 10
LT 345 kV Macaé - Lagos C2 - 16 km




SE 345/138 kV Lagos - (9+1Res) x 133 MVA
Secc LT 345 kV COMPERJ - Macaé (2 x 5 km)

Lote 3: Ceará e Rio Grande do Norte
















Vencedor: Sterlite Power Grid
Proposta: R$ 85.050.000,00
Valor máximo: R$ 205.139.050,00
Deságio: 58,54%
Ofertas: 11
LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II - C1 - 155,03 km
LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III - C1 - 113,95 km
LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV - CD - C1 e C2 - 2 x 54,54 km
LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II - C1, com 32 km
LT 230 kV Caraúbas II – Açu III - CD - C1 e C2, com 2 x 65,13 km
SE 500/230 kV Jaguaruana II - (6+1 res.) x 250 MVA
SE 500/230 kV Jaguaruana II - Compensador Estático (-150 / + 300) MVA
SE 500/230/69 kV Pacatuba - 500/230 kV - (6+1R) x 200MVA e 230/69kV - 2 x 200
MVA
SE 230/69 kV Caraúbas II - 2 x 100 MVA
Secc da LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II - C1 na SE Pacatuba - 2 x 0,5 km

Lote 4: Paraíba











Vencedor: Sterlite Power Grid
Proposta: R$ 25.700.000,00
Valor máximo: R$ 60.002.250,00
Deságio: 57,16%
Ofertas: 11 + disputa viva voz
LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, com 127 km
SE 500/230/69 kV João Pessoa II - 500/230 kV - (3+1R) x 150 MVA e 230/69 kV - 2
x 150 MVA
Secc LT 230 kV Goianinha - Mussuré II na SE João Pessoa II - 2 x 0,5 km
Secc LT 230 kV Goianinha - Santa Rita II na SE João Pessoa II - 2 x 0,5 km
Secc LT 230 kV Santa Rita II - Mussuré II na SE João Pessoa II - 2x 0,5 km

Lote 5: Bahia








Vencedor: Consórcio BR Enind Energia (BREnergia, Brasil Digital Telecomunicações e
Enind Eng. e Construção)
Proposta: R$ 5.400.000,00
Valor máximo: R$ 10.544.350,00
Deságio: 48,78%
Ofertas: 12 + disputa viva-voz
SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA
Secc LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 na SE Alagoinhas II - 2 x 0,5 km

Lote 6: Bahia









Vencedor: Consórcio Lyon Energia (Lyon Infraestrutura e PLM Empreendimentos
Imobiliários)
Proposta: R$ 10.900.000,00
Valor máximo: R$ 17.427.700,00
Deságio: 37,45%
Ofertas: 6
SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2 x 150 MVA
Secc da LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II C2 na SE
Feira de Santana III, com 2 x 54 km

Lote 7: Sergipe e Bahia









Vencedor: Sterlite Power Grid
Proposta: R$ 52.510.000,00
Valor máximo: R$ 133.273.890,00
Deságio: 60,59%
Ofertas: 10
LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina C1, com 180 km
LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1, com 207 km
LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2 e C3 - CD, com 67 km

Lote 8: Alagoas








Vencedor: Consórcio BR Enind Energia (BREnergia, Brasil Digital Telecomunicações e
Enind Eng. e Construção)
Proposta: 8.000.000,00
Valor máximo: R$ 12.314.890,00
Deságio: 35,03%
Ofertas: 8
SE 230/69 kV Santana - 2 x 100 MVA
Secc da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1, com 2 x 24 km

Lote 9: Ceará








Vencedor: CPFL
Proposta: R$ 7.885.000,00
Valor máximo: R$ 16.693.350,00
Deságio: 52,76%
Ofertas: 8
SE 230/69 kV Maracanaú II - 3 x 150 MVA
Secc. da LT 230 kV Fortaleza II - Cauípe C1 na SE Maracanaú, com 2 x 1 km

Lote 10: São Paulo










Vencedor: CTEEP
Proposta: R$ 10.114.435,00
Valor máximo: R$ 38.794.920,00
Deságio: 73,92%
Ofertas: 10
SE 500/230 kV Lorena - (3+1R) x 400 MVA
Secc da LT 500 kV Tijuco Preto - Cachoeira Paulista C2, com 2 x 2 km
Secc da LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça C1, com 2 x 2 km
Secc da LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça C2, com 2 x 2 km

Lote 11: Tocantins






Vencedor: consórcio Lyon Energia (Lyon Infraestrutura Infraestrutura e PLM
Empreendimentos Imobiliários)
Proposta: R$ 7.200.000,00
Valor máximo: R$ 19.669.790,00
Deságio: 63,39%
SE 500/138 kV Colinas - novo pátio de 138 kV - com (6+1 res.) x 60 MVA

Lote 12: Goiás





Vencedor: Sterlite Power Grid
Proposta: R$ 25.320.000,00
Valor máximo: R$ 52.337.940,00
Deságio: 51,62%







Ofertas: 7
LT 230 kV Edeia - Cachoeira Dourada - C1, com 150 km
SE 345/230 kV Pirineus - (novo pátio ) em 345 kV - (6+1 res.) x 100 MVA
SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar
Secc da LT 345 kV Samambaia - Bandeirantes - C2 na SE Pirineus com 2 x 2 km

Lote 13: Goiás








Vencedor: Consórcio Lux Luz (JB Construtora, JHH Participações Eirelli e Total
Comercializadora de Energia)
Proposta: R$ 4.988.000,88
Valor máximo: R$ 11.050.500,00
Deságio: 54,86%
Ofertas: 13
SE 230/138 kV Rio Claro - 2x100 MVA
Secc da LT230 kV Couto Magalhães - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km

Lote 14: Rio Grande do Sul








Vencedor: Consórcio Lux Luz (JB Construtora, JHH Participações Eirelli e Total
Comercializadora)
Proposta: R$ 5.209.672,10
Valor máximo: R$ 9.829.570,00
Deságio: 47,0%
Ofertas: 10
SE 230/69 kV Cruz Alta 2 - nova - 2 x 83 MVA
Secc da LT 230 kV Passo Real - Ijuí 2 na SE Cruz Alta - 2 x 1 km

Lote 15: Pará







Vencedor: Sterlite Power Grid
Proposta: R$ 61.630.000,00
Valor máximo: R$ 91.197.290,00
Deságio: 32,42%
Ofertas: 6
LT 500 kV Tucuruí II - Marituba C1, com 374 km

Lote 16: Piauí e Maranhão
 Vencedor: F3C Empreendimentos e Participações
 Proposta: R$ 5.800.000,00
 Valor máximo: R$ 10.610.860,00
 Deságio: 45,33%
 LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas - C2 - 95km
Lote 17: Piauí









Vencedor: consórcio Lyon Energia (Lyon Infraestrutura e PLM Empreendimentos
Imobiliários)
Proposta: R$ 9.350.000,00
Valor máximo: R$ 19.229.680,00
Deságio: 51,37%
Ofertas: 9
LT 230 kV Chapada I - Chapada II C1, com 12 km
LT 230 kV Chapada II - Chapada III C1, com 18 km
SE 230/138 kV Chapada I (novo pátio 230 kV) - 230/138 kV, 2 x 200 MVA

Lote 18: Maranhão


Vencedor: Consórcio I.G. Transmissão e ESS Energias Renováveis







Proposta: R$ 7.800.000,00
Valor máximo: R$ 10.213.310,00
Deságio: 23,62%
Ofertas: 2
LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2, 113 km

Lote 19: Pará










Vencedor: Energisa
Proposta: R$ 33.515.000,00
Valor máximo: R$ 78.284.220,00
Deságio: 57,18%
Ofertas: 9 + disputa viva voz
LT 500 kV Serra Pelada - Integradora Sossego, CD, 2 x 66,5 km
LT 230 kV Integradora Sossego - Xinguara II, C2, 72,3 km
SE 500/138 kV Serra Pelada - pátio novo de 138 kV, (6+1R) x 50 MVA
SE 500/230 kV Integradora Sossego - pátio novo de 500 kV, (6+1R) x 250 MVA

Lote 20: Minas Gerais










Vencedor: Sterlite Power Grid
Proposta: R$ 31.430.000,00
Valor máximo: R$ 65.591.510,00
Deságio: 52,08%
Ofertas: 7
LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba - CD - C1 e C2 - 93 km
LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias - C1 - 112,2 km
SE 230/138 kV Jaíba - 230/138kV (6+1R) x 33,3 MVA
SE 500/230/138 kV Janaúba 3 - 500/230 kV (6+1R) x 100 MVA

Eletrobras diz que avalia alcance de liminar do STF sobre desinvestimentos
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
O processo de desestatização da Eletrobras está sendo debatido no Congresso
Nacional, mas a venda das distribuidoras está prevista para acontecer ao final de
julho.
A Eletrobras afirmou em nota nesta quinta-feira (26) que está avaliando uma liminar
concedida na véspera pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski
que veda a alienação de controle de empresas estatais e suas subsidiárias sem prévia
autorização legislativa.
A afirmação da Eletrobras indica que não está claro para a empresa se a decisão do ministro
engloba o processo de venda das deficitárias distribuidoras da companhia, fundamental para
atrair investimento para a privatização da elétrica como um todo.
"A Eletrobras está avaliando o alcance e eventuais impactos desta decisão sobre o processo
de desestatização de suas distribuidoras bem como sobre o processo de desinvestimento de
suas participações em sociedades de propósito específico", afirmou a empresa.
O processo de desestatização da Eletrobras está sendo debatido no Congresso Nacional, mas
a venda das distribuidoras está prevista para acontecer ao final de julho, provavelmente antes
de a proposta da privatização ser aprovada - há no legislativo federal apenas um projeto que
visa resolver pendências das concessionárias de distribuição com fundos do setor elétrico,
cuja aprovação é considerada importante para o sucesso das transações.
Sobre uma outra decisão do ministro, que trata especificamente sobre uma distribuidora, a
Ceal, de Alagoas, a empresa afirmou que deve recorrer da decisão.

O ministro decidiu sobre o assunto em uma ação ajuizada pelo Estado de Alagoas.
"A Eletrobras adotará todas as medidas necessárias ao resguardo e prosseguimento do
processo de desestatização da Ceal."
O leilão das deficitárias distribuidoras, que tem afetado negativamente os resultados da
Eletrobras, está agendado para 26 de julho.
Caso não consiga vender as distribuidoras, acionistas da empresa poderão decidir pela
liquidação das empresas, o que resultaria em um custo para a Eletrobras de R$ 23 bilhões.
As distribuidoras que a Eletrobras quer vender são: Companhia Boa Vista Energia (Roraima),
Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Centrais
Elétricas de Rondônia (Ceron), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) e Amazonas
Distribuidora de Energia.
Grau de repasse cambial à inflação não é sempre uma constante, diz diretor
do BC
29/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 28-06-2018)
O diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, afirmou nesta quinta-feira,
28, durante a entrevista coletiva sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que o
grau de repasse cambial para a inflação "não é sempre uma constante". "Ninguém
deve se surpreender se um número diferir em relação a outro, dependendo da
conjuntura", disse Viana, em relação aos cálculos quanto ao repasse.
Questionado a respeito dos efeitos da greve dos caminhoneiros sobre a atividade,
Viana disse que ainda não há dados sobre isso. "A ideia é que o efeito principal seja
temporário, de baixa para a atividade e de alta para a inflação", disse Viana.
Segundo ele, isso tende a ser percebido no mês de junho. A partir do mês seguinte, a
tendência é de efeitos menores.
Déficit externo
O diretor de Política Econômica do Banco Central explicou que a forte redução da
previsão de déficit externo em 2018 é explicada pelo dólar e a atividade econômica.
"A redução da estimativa de déficit em transações correntes reflete dinâmicas recentes
de câmbio e atividade", disse.
A projeção oficial do BC para o déficit em transações correntes neste ano caiu de US$
23,3 bilhões - estimativa feita em março - para US$ 11,5 bilhões. A queda é de 50%.
Entre os itens que explicam essa melhora, a expectativa de superávit da balança
comercial ficou mais favorável ao Brasil e passou de US$ 56 bilhões para US$ 61
bilhões.
Ao mesmo tempo, a previsão de rombo na conta de serviços caiu de US$ 38,1 bilhões
para US$ 35,6 bilhões, sendo que o déficit das viagens internacionais diminuiu de US$
17,3 bilhões para US$ 15 bilhões no ano.
Por outro lado, a previsão de entrada de Investimento Direto no País (IDP) caiu de
US$ 80 bilhões para US$ 70 bilhões - uma redução de 12,5%. Apesar da queda, o
diretor do BC preferiu ressaltar que a nova cifra ainda representa 3,6% do PIB.
O valor, segundo Viana, propicia "financiamento das transações correntes de forma
confortável".

Atividade
Carlos Viana de Carvalho afirmou que o primeiro trimestre do ano foi marcado por um
crescimento da economia um pouco mais lento que o imaginado.
Em função disso, conforme Viana, o BC decidiu revisar suas expectativas de
crescimento para baixo. No RTI divulgado nesta quinta, o BC passou a projetar um
crescimento de 1,6% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. Até então, a
projeção era de crescimento de 2,6%.
Viana citou ainda que o RTI desta quinta ainda não trouxe as projeções de inflação do
BC para o ano de 2021. Isso porque o documento foi fechado antes da reunião da
última terça-feira do Conselho Monetário Nacional (CMN), que definiu a meta de
inflação de 3,75% para 2021, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual.
Conforme Viana, o RTI de setembro já trará as projeções para o horizonte relevante
mais amplo, que inclui 2021.
Escolha da meta
O diretor de Política Econômica do Banco Central afirmou que a escolha da meta de
inflação de 2021 não tem implicação para a condução da política monetária atual. Na
última terça-feira, o CMN estabeleceu a meta de 3,75% para 2021, com margem de
1,5 ponto porcentual (inflação entre 2,25% e 5,25%).
O ano de 2021, no entanto, ainda não foi incorporado no horizonte relevante tratado
no RTI desta quinta, já que o documento já estava finalizado. As projeções referentes
ao ano de 2021 serão incorporadas no RTI de setembro.
"A ideia deste horizonte mais longo para fixação de metas pelo CMN é permitir a
escolha sem que haja relação com o curto prazo", explicou Viana.
PIB
Viana afirmou ainda que a revisão promovida pelo BC na projeção do PIB de 2018, de
alta de 2,6% para avanço de 1,6%, tem a ver, em parte, com os resultados da
atividade no primeiro trimestre deste ano. "O PIB no primeiro trimestre ficou aquém
do que se vislumbrava", pontuou.
Google começará testes de robô que faz ligações e interage com humanos
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Além de reservar mesas em restaurantes, a empresa acredita que há vários casos de
uso que justificam a existência do Duplex, como restrições de acessibilidade e de
idiomas.
O serviço robótico de chamadas do Google, que pode falar com os humanos para fazer uma
reserva ou marcar um compromisso, está pronto para fazer seu primeiro teste público em
pequena escala.
Algumas empresas receberão ligações do sistema nas próximas semanas, anunciaram os
desenvolvedores. O Google, porém, não revela quantas "cobaias" estariam envolvidas nesse
teste.
Apresentado pela primeira vez em maio, o Duplex se tornou uma das novidades mais
esperadas do ano.

Durante o evento de apresentação, o robô telefonou para um restaurante falando como um
humano e conseguiu reservar uma mesa.
O que assustou as pessoas foi que a voz era incrivelmente realista.
Na verdade, o destinatário da chamada pode não fazer ideia de que está falando com um
robô - o que, no fundo, é justamente a ideia do projeto Mas isso levantou um enorme debate
sobre os erros e acertos de tal situação.
Houve também um ceticismo sobre a demonstração em si. Duas gravações foram
apresentadas e ambas funcionaram muito bem. Mas quantas tentativas foram necessárias
para alcançar esses exemplos perfeitos? Como saber que isso realmente funcionaria na vida
real?'
Na terça-feira, em um restaurante de Mountain View, a cidade do Vale do Silício que rodeia o
campus da Google, ouvi o Duplex em ação ao vivo pela primeira vez.
Assistente humano
Oren Dobronsky, dono do restaurante, atende o telefone e nós escutamos.
"Oi - eu estou ligando para fazer uma reserva", diz a voz feminina que começa o diálogo. "Sou
o serviço de reservas automatizado do Google, por isso vou gravar esta chamada."
E assim, em pouco tempo, a reserva é concluída. Cinco pessoas, 20h, sob o nome de Valerie.
"Você não percebe que está falando com um robô", diz Dobronsky depois.
Imediatamente, é perceptível que o Duplex agora se identifica explicitamente como um
sistema automatizado e diz que gravará a chamada - uma adaptação para evitar violar as leis
da Califórnia sobre monitoramento de chamadas telefônicas.
O destinatário da chamada tem a opção de dizer "Não quero ser gravado" - ou outras palavras
com esse efeito - e o sistema será desativado.
Além de intervir quando alguém não quer ser gravado, um operador humano também
interromperá a chamada se a voz automática se confundir. No momento, isso ocorre em
aproximadamente uma em cada cinco chamadas, diz o Google - um nível de intervenção que,
em grande escala, demandaria um volume muito grande de recursos.
A Inteligência Artificial (IA) precisará melhorar se for algo implantado para usuários do Google
nos Estados Unidos e, eventualmente, em outros países.
Os jornalistas tiveram a chance de testar uma ligação com o Duplex. Naturalmente, todos nós
fizemos um esforço para derrubá-lo.
Seung Lee, do San Jose Mercury News, confirmou uma reserva, mas em seguida disse ter
cometido um erro e que não havia mesa disponível. Isso derrubou o Duplex e o operador
humano assumiu o controle para terminar o trabalho.
Na minha vez, quando o Duplex pediu para fazer uma reserva para um grupo de três, eu
disse que só eram permitidas reservas para quatro ou mais pessoas.
Sem perder o ritmo, a voz respondeu: "Ah, tudo bem, legal. Nesse caso, qual é o tempo de
espera?"
Infelizmente, o Google não permitiu que a BBC gravasse nenhuma das chamadas. A empresa
havia prometido que gravaria as ligações e forneceria o áudio para que pudesse ser
transmitido, mas algumas horas depois do evento um porta-voz disse que isso não ocorreria.
Em vez disso, foi sugerido que exibíssemos o vídeo promocional do Google para mostrar o
"contexto completo". Com a confiança e a transparência sendo os dois grandes obstáculos

contra a adoção generalizada e aceitação da IA, esta abordagem de controle excessivo é, sem
dúvida, muito míope.
Truques interessantes
O uso desse tipo de tecnologia é muitas vezes controverso, por vários motivos.
Primeiro, temos receio de mergulhar em um mundo robótico, no qual as máquinas logo
superariam nossa inteligência.
Em segundo lugar, nos perguntamos: queremos viver num mundo onde as pessoas sequer
fazem um telefonema de dois minutos para agendar um corte de cabelo?
O Google acredita que há várias situações que justificam a existência do Duplex.
A empresa ressalta que nem todas as pessoas podem fazer ligações telefônicas, por questões
de acessibilidade. O Google também aponta a possibilidade de se usar o Duplex para reservar
uma mesa em um restaurante mesmo que você não fale o idioma local.
Mas vamos ser realistas. O que essa tecnologia realmente oferece é outra forma de o Google
automatizar a coleta de dados úteis que não são capturados pelos métodos já existentes.
No teste público que anunciou na terça-feira, a "pequena seleção" de usuários poderá usar o
Duplex para simplificar a tarefa de descobrir se um restaurante está aberto ou não durante
fins de semana ou feriados.
No momento, o conjunto de dados do Google é irregular - o Google Maps mostrará uma
mensagem avisando aos usuários que talvez não tenham as informações corretas.
Quando alguém solicitar uma chamada Duplex para descobrir, qualquer resposta que o
sistema receber do ser humano será colocada instantaneamente no banco de dados do
Google, visível para todos.
O Google vê isso como uma situação de ganha-ganha. Ele obtém informações atualizadas sem qualquer trabalho ou despesa de sua parte - e o restaurante, em teoria, só recebe uma
ligação perguntando "vocês abrirão amanhã?".
Greve de caminhoneiros leva a maior aumento de incerteza em 1 ano
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Foi o maior aumento desde as notícias sobre conversas entre o presidente Michel Temer e o
dono da JBS, Joesley Batista.
A paralisação dos caminhoneiros levou a incerteza na economia, em junho, a atingir a maior
alta em um ano. O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-BR), anunciado nesta quintafeira (28) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 10,1 pontos entre maio e junho, para
125,1 pontos, maior patamar desde janeiro de 2017 (125,4 pontos).
Foi a maior elevação desde junho do ano passado (10,7 pontos), quando o país ainda
absorvia os impactos da divulgação de conversas com suspeitas de corrupção entre o
presidente Michel Temer e o dono da JBS, Joesley Batista, lembrou Pedro Costa Ferreira,
economista da fundação. Com o resultado, o indicador manteve-se na região de incerteza
elevada (acima de 110 pontos) pelo quarto mês consecutivo.
Para o especialista, a tendência do indicador é prosseguir em alta até o fim do ano, devido à
proximidade da corrida presidencial, que confere maior incerteza ao ambiente econômico,
principalmente em condução de política econômica.
O técnico disse não acreditar que o índice volte a subir, na mesma magnitude, nos próximos
meses. Isto porque, em sua avaliação, a intensidade do aumento foi provocada basicamente

pelo protesto dos caminhoneiros, já encerrado – mas que provocou uma grave crise de
desabastecimento em todo o país, devido à greve da categoria, e aos bloqueios de estradas
efetuados.
No entanto, reconheceu que a tendência do índice é de alta. Ele observou que, mesmo com
o fim da greve, consequências relacionadas ao movimento ainda não foram resolvidas – como
a questão da construção de uma tabela de fretes com preços mínimos, que desagradou
representantes de entidades empresariais.
Ao mesmo tempo, por conta do movimento o governo anunciou subsídios ao diesel, o que
deve causar impacto fiscal às contas do governo. “O governo tem mostrado uma inoperância
em resolver crises”, resumiu ele.
Ao mesmo tempo, observou que, mesmo em junho, há um elevado grau de incerteza em
relação à corrida presidencial, quem seriam os principais nomes e suas propostas para área
econômica. Os candidatos que estão à frente apresentam pensamentos econômicos
divergentes, notou ele. “Não sabemos o que vai acontecer em outubro. Uma previsão hoje
seria grande chute”, afirmou o técnico.
Assim, Ferreira observou que o mais provável é que o indicador apresente novas elevações,
não de dois dígitos, como em junho, mas suficientes para que o índice se mantenha em
patamar alto, entre 110 e 115 pontos até o fim do ano.
“Ocorreram várias revisões de estimativas para baixo no PIB; o câmbio, ninguém sabe como
vai ficar”, enumerou, notando que há um volume grande de incertezas rondando a economia
no momento. “As pessoas não sabem o que vai acontecer na economia e isso é ruim”,
completou.
Tabela do frete: segunda reunião no STF entre caminhoneiros e empresários
termina sem acordo
29/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 28-06-2018)
Nova tentativa de acordo será feita em 27 de agosto. Alvo das discussões é
tabelamento do frete feito pelo governo para pôr fim à greve dos caminhoneiros que
durou 11 dias.
A segunda reunião entre caminhoneiros e empresários para discutir o tabelamento do frete,
organizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e que aconteceu nesta
quinta-feira (28) em Brasília, terminou sem acordo.
Fux, segundo sua assessoria, informou que ainda acredita em um acordo e, por isso, manteve
para 27 de agosto uma nova audiência entre as partes para tentar um acordo sobre o
tabelamento. Ele afirmou que, antes dessa data, não tomará decisão sobre a medida
provisória do governo – alvo de ações judiciais – que instituiu a tabela.
A greve dos caminhoneiros, em maio, durou 11 dias. Nesse período houve bloqueios em
estradas e desabastecimento de alimentos e combustíveis em todo o país.
O tabelamento, que fixa preços mínimos para o frete, faz parte do acordo entre o governo
federal e representantes dos caminhoneiros que permitiu o fim da paralisação.
Essa medida, porém, foi criticada, especialmente pelo setor de agronegócio, para quem o
tabelamento fere a livre concorrência.
Ações na Justiça
O tabelamento do frete, então, passou a ser alvo de questionamentos no STF. Diante disso,
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) chegou a divulgar uma segunda tabela,

distribuindo os preços para todo tipo de caminhão, quantidade de eixos e valor do quilômetro
por eixo, mas horas depois foi obrigada a revogá-la devido à reação de caminhoneiros.
Foi aberta, então, uma nova rodada de negociações para elaborar uma terceira tabela, mas
ainda não há consenso. Na prática, a primeira tabela é a que está valendo no momento.
Fux suspendeu provisoriamente todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que
pedem a suspensão da MP e convocou reunião entre as partes para buscar uma solução
consensual sobre o frete.
Liminar
O chefe da assessoria jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Rudy Ferraz, afirmou que a entidade insistiu com o ministro Fux sobre a necessidade de
analisar o pedido de liminar (decisão provisória) para suspender o tabelamento do frete já
que, disse ele, a medida causa o aumento no preço de alimentos e prejuízos para o Brasil.
"Pedimos a análise urgente da liminar e a suspensão da medida provisória [que criou o
tabelamento do frete]", disse Ferraz. Segundo ele, a CNA não tem uma proposta intermediária
para a tabela e não concorda que haja um preço mínimo.
Após a reunião, o ministro Fux afirmou que só analisará o pedido de liminar após a audiência
pública marcada para o dia 27 de agosto. "Depois da audiência pública, aí sim eu vou trazer
uma liminar para ser referendada pelo plenário [do STF]", disse.
Segundo o ministro, o assunto é muito técnico, e a audiência vai trazer as informações
necessárias para que ele julgue o caso.

Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas chega ao Senado
29/06/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 28-06-2018)




Proposições legislativas
MPV 833/2018
PLN 2/2018

Chega para análise do Senado o novo Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de
Cargas, um dos pleitos dos caminhoneiros que ficaram 11 dias em greve no mês de
maio. A aprovação do projeto (PL 1.428/1999 na Câmara dos Deputados) faz parte do
acordo do governo com o setor para o fim da paralisação. A proposta chega à Casa na
forma do substitutivo do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), aprovado na quartafeira (20) na Câmara. O texto ainda está sem número no Senado.
Com 91 artigos, o marco regulatório estabelece regras de segurança nas estradas,
infrações e condições de contratação de transportadores, como pagamento, seguros e
vale-pedágio.
As determinações valem para caminhoneiros autônomos, empresas de operação
logística, transportadores de carga própria, cooperativas e empresas transportadoras
de cargas e de valores, que ficam divididos de acordo com o número de veículos de
carga e a capacidade de transporte em toneladas.

Período de Discussão
Para o senador Paulo Paim (PT-RS), a proposta tem chances de ser aprovada até o
recesso parlamentar, por ser parte de um acordo coletivo a partir da greve dos
caminhoneiros.
— Não é uma questão de situação ou de oposição, é um acordo que foi firmado. O
Congresso tem que assumir a responsabilidade de votar essa matéria já na semana
que vem — disse.
Já a senadora Simone Tebet (MDB-MS) aposta em um período maior de discussão da
matéria, visto o tamanho e a abrangência do projeto. A líder do MDB considera o
marco regulatório relevante e necessário para o setor, porém acredita que ele deve
ser analisado com cautela, principalmente no que se refere às relações contratuais.
Dependendo do encaminhamento da proposta e da avaliação positiva dos senadores,
Simone também não desconsidera apresentar um pedido de urgência para adiantar a
votação.
— São muitas questões, nós nunca tivemos um marco regulatório. Às vezes trinta dias
a mais [de discussão] significa ter um marco regulatório eficiente e eficaz. O que não
dá é para aprovar sem consenso – afirmou.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que até a aprovação do projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2018), o Congresso estará aberto, logo, com
possibilidade de votação da proposta sobre transporte rodoviário de cargas. Ele
assegurou que a Casa cumprirá o acordado entre a categoria e o Congresso.
Documentação
Uma das principais determinações do marco é a criação do Documento Eletrônico de
Transporte (DT-e) para facilitar o controle e fiscalização do tráfico de cargas. A forma
de registro e o conteúdo do DT-e serão regulamentados pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), que terá autorização para compartilhar as informações
do documento com as Fazendas públicas. O registro será obrigatório e também valerá
para os Correios.
O projeto cria ainda Comissão Permanente do Transporte Rodoviário de Cargas (CPTRC), que terá a finalidade de melhorar o setor por meio de estudos técnicos. De

caráter consultivo para suporte ao governo, o colegiado será coordenado pelo
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e terá como uma das
responsabilidades a elaboração e atualização constante de planilhas de custo de
orientação por área de transporte.
Pedágio
O pleito dos caminhoneiros pela dispensa do pagamento do pedágio sobre os eixos
suspensos dos caminhões, já previsto na MP 833/2018, foi contemplado também no
marco regulatório. Segundo o projeto, os veículos de transporte de cargas que
circularem vazios ficarão isentos, em todo o território nacional, da cobrança de pedágio
sobre os eixos que mantiverem suspensos.

O vale-pedágio obrigatório, também já previsto na legislação, foi incluído no marco
com alterações. O pagamento, feito por quem contrata o transportador, deverá ser
realizado por meio eletrônico definido em regulamento da ANTT. É vedado o
pagamento em espécie. A penalidade para quem não pagar, que antes era multa de
R$ 550 por veículo, passou a ser duas vezes o valor do frete da viagem em que se deu
a irregularidade de pagamento.
Em casos de subcontratação, quando um transportador contrata outro para um
serviço, o transportador subcontratante é responsável secundário pelo pagamento do
pedágio. O projeto define inclusive que a subcontratação de serviços de transporte é
sempre uma relação empresarial e comercial, ainda que seja entre uma pessoa física
e uma empresa. Logo, não há vínculo empregatício ou relação de trabalho.
Relações contratuais
Em relação às subcontratações, os contratos definirão a forma de prestação de serviço
do subcontratante: ou como agregado, quando o serviço é periódico e com
remuneração certa, ou como independente quando o serviço é prestado sem
exclusividade e com ajustes de remuneração a cada viagem.
Já quando não previsto em contrato, de modo geral, o tempo de serviço de transporte
terá duração mínima de 24 meses ou, se o serviço necessitar a compra de
equipamento específico, de 48 meses.
Para o transporte de insumos e produtos agrícolas serão admitidos prazos menores de
acordo com a sazonalidade das culturas. O projeto permite também a celebração de
acordos individuais ou coletivos, entre contratante e motorista, com validade sujeita
ao reconhecimento dos sindicatos das categorias envolvidas.
O marco regulatório define ainda como competência da Justiça comum o julgamento
de ações relativas a contratos de transporte de cargas. O texto cria, contudo, o Centro
de Conciliação do Transporte (Cecont) para atuar na resolução de conflitos do setor.

O centro funcionará nos termos da Lei da Arbitragem (Lei 9.307/1996) sob a
coordenação das entidades sindicais de transportadoras e de transportadores
autônomos.
Frete
O texto estabelece que o frete seja pago na entrega da carga por meio de depósito
em conta de titularidade do transportador. O atraso implica multa de 10% e juros de
mora de 1% ao mês mais correção monetária. As movimentações na conta, no caso
dos caminhoneiros autônomos, servirão de comprovante de renda.
Além do pagamento do frete, no momento da entrega o transportador deverá estar
atento ao período máximo de 5h de espera para a carga e descarga. A espera adicional
passa a representar R$1,61 por tonelada/hora ou fração, considerando a capacidade
total do veículo.
Segurança
Os contratos de frete deverão conter novas seguridades obrigatórias. Transportadores
de todas as categorias deverão ter um seguro para cobertura de danos causados a
terceiros.
Cooperativas e empresas transportadores e de operação logística necessitam ainda ter
seguros contra roubo, furto ou assalto e danos à carga. As condições dos seguros
devem obedecer a legislação em vigor (Lei 12.529/2011), que pune os contratantes
que impuserem aos transportadores a contratação de seguradoras específicas.
Há ainda no projeto a previsão de que as partes possam estabelecer, em comum
acordo, planos de gerenciamento de risco (PGR), que poderão futuramente ser
regulamentados pela ANTT.
Agravantes
Além da previsão do seguro contra roubo e danos à carga, será criado o agravante
para o crime de roubo se a v
ítima estiver em serviço de transporte rodoviário de cargas. A previsão já existe no
Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940), mas vale apenas para o roubo de transporte
de valores. Pelo projeto, o aumento de dois terços da pena de 4 a 10 anos de reclusão
também incluirá o roubo de cargas.
O crime de receptação também terá agravante de pena: receber, repassar ou revender
carga ou valores roubados passa a implicar pena de 3 a 8 anos de reclusão, com perda
por 10 anos do CNPJ, no caso de empresas. O transportador, de qualquer categoria,
se comprovada a participação no crime de receptação ou desvio de carga, terá o
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) suspenso por 10
anos.
Motoristas contratados por empresas transportadoras, com participação comprovada,
perdem o cadastro único frente a ANTT e o direito de exercer atividade remunerada
por meio do veículo. Já as empresas transportadoras que lidarem com bens objeto de
descaminho, contrabando, falsificação, roubo, furto ou receptação, terão suspensa sua
inscrição no CNPJ por dez anos, exceto se for de boa-fé.
Infrações
O marco estabelece uma série de infrações que poderão ser aplicadas pela ANTT. As
punições serão empregadas na forma de penalidades ou medidas administrativas, que
vão desde advertência e multa até suspensão do registro, retenção ou remoção do
veículo e transferência de carga.
A proposta aumenta ainda a pontuação máxima acumulada na carteira para que o
motorista tenha o direito de dirigir suspenso. Atualmente, regra geral na legislação

define o máximo de 20 pontos em multas ao longo de 12 meses. Já o marco estabelece
que a suspensão somente ocorrerá quando for atingido 25 pontos com até duas
infrações gravíssimas; 30 pontos se tiver apenas uma gravíssima; 35 pontos sem
infração gravíssima; e 40 pontos sem infração grave ou gravíssima.
O substitutivo de Nelson Marquezelli garante a mudança na pontuação máxima
permitida para todo condutor que exerça atividade remunerada em veículo no
exercício da profissão. Deste modo, a definição vale, por exemplo, para taxistas,
motoristas de aplicativos e de vans e ônibus escolares.
Renovação de frota
Uma inovação trazida pelo marco consiste na criação do Plano Nacional de Renovação
de Veículos de Transporte Rodoviário de Cargas (PNRV-TRC), que funcionará por meio
da concessão de créditos de carbono para a adoção de veículos que poluam menos,
além de benefícios para a reciclagem de caminhões. A intenção é melhorar a segurança
viária garantindo a renovação de veículos com idade máxima atingida e a
sustentabilidade do meio ambiente.

Para o transportador autônomo, a pequena empresa transportadora e a cooperativa
de transporte que aderirem ao plano de renovação, o projeto concede alíquota zero
de PIS/Pasep, da Cofins e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Em troca,
eles deverão entregar seus veículos velhos para reciclagem. O benefício será concedido
a cada cinco anos, e será proibida a revenda.
Além disso, todos os veículos de transporte rodoviário de cargas terão sua idade
máxima delimitada pela ANTT, segundo critérios definidos no marco.
Inspeção
A idade dos veículos também determinará a periodicidade da inspeção veicular. É
obrigatória a inspeção de caminhões e equipamentos de carga anualmente para
aqueles com 10 anos ou mais de fabricação e a cada 2 anos para os com menos de 10
anos. Para os com até 3 anos de idade, a inspeção será dispensada.
No caso de veículos de transporte de produtos perigosos, a inspeção deverá ser anual.
Para esse tipo de transporte, os veículos deverão ter até 15 anos e as carrocerias
(implementos, reboques, semirreboques e caixas de carga) até 20 anos. As regras
para o transporte internacional também são diferentes, sendo 20 anos para os veículos
e 25 anos para as carrocerias.
Os proprietários terão 10 anos, a partir da publicação da futura lei, para se adequar à
exigência. Depois desse período, a idade máxima dos veículos que realizam transporte
internacional será reduzida anualmente em 1 ano, até atingir 15 anos.

Renault prepara ‘Captur Coupé’ para encarar Jeep Compass
29/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-06-2018)
Novidade será revelada no segundo semestre e terá no visual seu principal
atrativo, lembrando os cupês alemães

A Renault prepara um novo SUV que será revelado no segundo semestre deste ano.
Por enquanto o projeto LJC, como foi batizado, está sendo chamado de ‘Captur Coupé’
e seria uma variante do nosso crossover feito na fábrica de São José dos Pinhais (PR).
Um teaser do modelo inédito já foi divulgado pela fabricante francesa, mostrando
apenas um detalhe a frente do carro, com a luz diurna em led no formato de ‘C’
contornando os faróis e que já virou a assinatura da marca nos veículos vendidos na
Europa. Também é possível ver a grade e a tomada de ar formada por barrinhas
horizontais.
A nova aposta da Renault é voltada para os mercados emergentes, entre eles o Brasil.
A estreia mundial acontece no Salão de Moscou, em agosto. Assim como no Captur,
o utilitário terá no visual o seu principal atrativo, especialmente no caimento
diferenciado na parte traseira do teto, que identifica o estilo cupê. A ideia é aproximar
o carro do público mais jovem e lançá-lo como topo de linha nesses mercados.
A novidade já foi flagrada com uma camuflagem pesada, conforme publicou o
site Carscoops, na qual é possível notar que terá quatro portas e muitos vincos, para
dar um ar mais de utilitário e menos de crossover, como o irmão menor.
As imagens revelam um veículo diferente ao Captur, como na altura do capô, na
silhueta da coluna A, no caimento traseiro e alongado, na tampa do porta-malas
destaca e no próprio teaser divulgado. Isso leva a crer tratar-se não de uma variante
do Captur, mas de um outro carro, daí a suspeita de que o nome ‘Captur Coupé’ não
será oficializado pela Renault. Ele lembra mais os SUVs cupês alemães, como o BMW
X4 e o Mercedes-Benz GLC Coupé.

Também não indica ser uma variação do utilitário médio Kadjar, que é vendido no
Velho Continente como opção acima do Captur. A plataforma utilizada é a B0, a mesma
do Duster e do Captur nacional, que é maior que a base do Clio usada na Europa.
Chegaria por aqui na faixa logo acima dos R$ 100 mil para encarar o Jeep Compass.
A produção começa na Rússia no início de 2019 e migrará para outras fábricas pelo
mundo até 2020. A expectativa é que seja equipado com o motor 1.3 turbo
desenvolvido em parceria com a Mercedes e que estreou na nova Classe A. Já em solo
brasileiro, é provável que adote o mesmo conjunto do Duster, com motores 1.6 e 2.0
associados ao câmbio automático CVT.

Em uma apresentação recente da Renault, um slide apontava para um C-SUV
(abreviatura para SUV cupê) a ser comercializado na Rússia, Brasil, China e Coreia do
Sul.
Fabricantes premium pressionam por isenções e definições
29/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28-06-2018)

Fábrica da BMW em Araquari (SC): produção de baixo volume precisa de
incentivo para sobreviver
Audi, BMW, Mercedes-Benz e Land Rover reclamam da falta de incentivos
para operação deficitária no Brasil
Os fabricantes de veículos premium que abriram em unidades de produção no
Brasil enfrentam agora as consequências negativas da decisão que tomaram. Audi,
BMW, Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover alegam estar operando com prejuízo no
País.
Com esse discurso, agora pressionam o governo por definições quanto ao programa
de desenvolvimento industrial do setor, o empacado Rota 2030, e por redução da
tributação dos componentes importados que precisam usar nos carros montados aqui.
Na terça-feira, 26, representantes das quatro empresas foram juntos a Brasília para
uma reunião com Igor Calvet, secretário de Desenvolvimento Industrial e
Competitividade do Ministério da Indústria, o MDIC, que desde o ano passado está em
confronto com a Fazenda pela aprovação dos incentivos do Rota 2030.
A agenda oficial relata que o assunto do encontro com as fabricantes premium era
“ex-tarifário para motores” – redução do imposto de importação aplicada a propulsores
de 18% para 2%. Contudo, esta é uma isenção que todas estas e outras montadoras
já têm desde 2016 (leia aqui), sob a alegação de que não encontram fornecimento
local no País, por causa do baixo volume de produção.
Segundo fontes consultadas por Automotive Business, o tema da reunião no MDIC
foi mais amplo. Claro que todas as quatro fabricantes querem a continuação do extarifário para motores, mas disseram que isso não basta para continuar operando
industrialmente no País.
Todas disseram precisar de mais isenções e queriam saber quando, como e se o Rota
2030 será aprovado, para definir como serão enquadrados e o que fazer nos próximos
anos com base na nova política setorial. Pelo que se ouviu, todos saíram do encontro
com o secretário da mesma forma que entraram: sem respostas.
FALTA DE HORIZONTE
Os fabricantes de veículos premium – e neste caso não só eles – alegam que estão no
limite de tomar decisões sobre o futuro da operação, para escolher, por exemplo, quais
modelos poderão ser fabricados localmente; e se os que estão em produção serão
renovados ou não. Sem sinalização de como ficará a política setorial, continuam
esperando, mas temem pelo esgotamento da paciência das matrizes. A situação é
incerta, não há horizonte previsível.

Operando abaixo da metade da já reduzida capacidade de produção, nenhum dos
quatro fabricantes premium sequer atinge a barreira de 10 mil unidades/ano. Ao
mesmo tempo, precisam importar a maioria dos componentes a peso de dólar caro.
Por isso afirmam que perdem dinheiro ao produzir aqui.
Para escapar da sobretaxação às importações de carros (de 30 pontos porcentuais
sobre o IPI) imposta pelo Inovar-Auto entre 2013 e 2017, Audi, BMW, Mercedes-Benz
e Land Rover investiram juntas cerca de € 1 bilhão para construir fábricas ineficientes,
colocadas de pé para atender exigências e receber benefícios de um programa setorial
que já acabou.
As quatro não sabem se continuarão enquadrados no regime especial criado para elas
no Inovar-Auto, de produtor de baixo volume (até 35 mil unidades/ano) com
investimento mínimo de R$ 17 mil (já corrigidos pela inflação para R$ 23 mil) por carro
produzido, que nessas condições podiam produzir com índices menores de conteúdo
nacional.
Em sua defesa, os fabricantes enquadrados no regime especial dizem que produzem
carros com conteúdo tecnológico de ponta (o que é verdade), por isso não encontram
fornecedores locais, mas em compensação exercem o papel de “puxar para cima” o
nível de tecnologia do mercado brasileiro.
Também admitem que, se não fosse pelo Inovar-Auto, não teriam construído fábricas
nem montado times de engenharia e desenvolvimento local, que entre outros avanços
permitiu a introdução da tecnologia flex (bicombustível gasolina-etanol) nos motores
de carros de luxo. Sem incentivos, dizem, essa estrutura corre risco de desaparecer.

Lei obriga montadora a fornecer carro reserva a cliente por demora no
conserto
29/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo

Medida foi adotada no Rio de Janeiro, mas há um projeto na Câmara
dos Deputados que prevê a obrigatoriedade para todo o Brasil

Deixar o carro na concessionária para um conserto ou manutenção de rotina às
vezes significa ‘ficar a pé’ para ir ao trabalho e faculdade, levar os filhos na escola e
até mesmo fazer um programa de lazer no fim de semana. E a situação complica ainda
mais quando o veículo necessita da troca de uma peça original que está em falta no
estoque. O tempo de serviço acaba sendo bem maior do que o previsto.
De olho neste contratempo comum a muitos motoristas, a Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) derrubou o veto do governador ao projeto de lei n.º
731/2015 que obriga montadoras e oficinas credenciadas a fornecerem um carro
reserva ao cliente quando o reparo do veículo demore mais de três dias. Assim, a lei
estadual será publicada no Diário oficial da Alerj na próxima semana e entra em vigor
na sequência.

Um projeto de lei similar (n.º 3847/12) já foi aprovado na Comissão de Defesa do
Consumidor, na Câmara dos Deputados, para que a obrigatoriedade do carro
reserva seja aplicada em todo o Brasil. A diferença, no caso, é que a proposta nacional
prevê o carro reserva caso o veículo do cliente fique parado por mais de 15 dias por
falta de peças originais ou caso não seja possível a realização do serviço no prazo
contratado. A medida ainda está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.

Sustento da família
De acordo com o deputado Dionísio Lins (PP), autor do projeto fluminense, o objetivo
é beneficiar milhares de consumidores que usam o automóvel como um meio para
garantir o sustento da família e não podem abrir mão dele por um período mais longo.
A espera, segundo ele, pode durar semanas, seja pela falta do componente de
reposição ou qualquer outra impossibilidade de realização do serviço, criando um
grande constrangimento ao cidadão.
“É cada vez maior o número de reclamações nos Serviços de Atendimento ao
Consumidor (SAC) das seguradoras e dos órgão de defesa do consumidor, de
pessoas insatisfeitas com a demora e com a burocracia e desculpas dadas pelas
oficinas e concessionárias para a não realização do serviço. Estão fazendo os
consumidores de idiotas. Essa situação precisa ter um fim”, afirma Lins.

Dentro da garantia
A medida contempla, principalmente, veículos novos que apresentam algum defeito
de fábrica tempos depois de saírem das lojas e estão dentro do período de
garantia. “Isso vem acontecendo com certa frequência e os consumidores se sentem
indignados, já que pagam caro por um veículo novo e se decepcionam com os
problemas que surgem com pouco tempo de uso”, justifica.
Ele ressalta ainda que muitas vezes o cliente tem de levar o carro várias vezes à
concessionária para realizar a troca de peças, regulagens, vistorias, e, mesmo assim,
o problema persiste. Nessas idas e vindas, alega o deputado, o usuário acaba ficando
vários dias sem o seu meio de transporte.
“O consumidor não deve arcar com o ônus de ficar sem o veículo que está na garantia
de fábrica. Dessa forma, a medida justa e paliativa será o fornecimento de um carro
reserva, em um prazo razoável que não prejudique o consumidor em detrimento de
uma falha não causada pelo mesmo", complementa.
Pelo texto do projeto de lei o carro reserva precisa ser similar ao veículo do cliente ,
especialmente na potência, número de portas e tipo de direção e câmbio.

Direito a um carro novo
Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor protejo o proprietário de carro
novo e dentro da garantia. O artigo n.º 18 diz que a fábrica é obrigada a reparar
qualquer defeito apresentado por seu produto no prazo máximo de 30 dias.
Caso contrário, o o comprador tem o direito de receber um outro novo em troca ou o
reembolso do valor pago pelo carro com as correções financeiras cabíveis. A lei vale
para qualquer produto, seja automóvel, televisão, geladeira...

Brasil quer convencer UE a liberar aço semielaborado
29/06/2018 – Fonte: Instituto Aço Brasil /Valor econômico
As siderúrgicas vão usar na negociação com a União Europeia (UE), caso de fato haja
restrições à importação de aço brasileiro, a mesma lógica que tentaram fazer valer
nas conversas com os Estados Unidos, segundo o Instituto Aço Brasil: o bloco precisa
dos semielaborados que são escoados para lá.
Na quarta-feira, o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor,
antecipou o plano da UE de impor salvaguarda nos produtos siderúrgicos provenientes
do Brasil e a possibilidade de estabelecer cotas-limite para a compra do aço brasileiro,
semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos. Ao menos a salvaguarda poderia ser
implantada já no mês que vem.
Segundo Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo do Aço Brasil, já era mais
que esperado que a Europa se protegesse. Em meio a um excesso de capacidade
próximo a 550 milhões de toneladas no mundo e com o mercado americano
virtualmente fechado pela seção 232, o efeito dominó era previsto.
"Isso nos leva a uma constatação importante, de que o mundo inteiro está se
protegendo", declarou. "Enquanto isso, o Ministério da Fazenda e a Secretaria de
Assuntos Estratégicos do governo organizam um seminário para falar da abertura
comercial do Brasil."
A UE é o segundo maior parceiro comercial de siderurgia do Brasil, depois dos EUA.
No ano passado, foram vendidas 2,78 milhões de toneladas aos países pertencentes
ao bloco europeu, ou 18,1% do total exportado pelas empresas brasileiras. Só à
Alemanha, foram destinados 1,12 milhão de toneladas.
Ontem, no início do pregão da B3, as ações das fabricantes de aço chegaram a cair na
esteira dessa notícia do Valor, mas ao longo do dia se recuperaram. Os papéis
preferenciais classe A da Usiminas, por exemplo, figuraram entre os maiores ganhos
do Ibovespa com alta de 3,92%, para R$ 7,43. Gerdau PN avançou 2,73%, para R$
13,93, e os ativos ordinários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) tiveram alta
de 0,93%, para R$ 7,59.
Mais cedo, analistas haviam alertado para o impacto apenas limitado de um potencial
fechamento do mercado europeu ao aço brasileiro, pelo menos quando se leva em
conta as empresas com capital aberto.
Itaú BBA e XP Investimentos ressaltaram que a Usiminas é a
apenas metade dos seus embarques, ou cerca de 8% do total
se semiacabados forem isentos, o efeito seria ainda menor
exportações à UE. "Dito isso, a medida gera incertezas e pode
o setor", acrescentou a XP.
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