
 

 

02 DE JULHO DE 2018 

Segunda-feira 

 CURSOS DE JULHO NO  SINDIMETAL/PR 

 CONFIANÇA EMPRESARIAL CAI 1,9 PONTO EM JUNHO ANTE MAIO, REVELA FGV 

 FIESP APONTA QUEDA NO INDICADOR DE NÍVEL DE ATIVIDADE DA INDÚSTRIA 

 PRAZO PARA ACORDO COMERCIAL MERCOSUL-UE É AGOSTO, DIZ MINISTRO DE 

COMÉRCIO EXTERIOR 

 CENTRAIS SINDICAIS RECLAMAM DE QUEDA DE 90% NA ARRECADAÇÃO 

 ARTIGO: REFORMA TRABALHISTA E OS DESAFIOS DO EMPRESARIADO 

 DECISÃO DO STF SOBRE FIM DO IMPOSTO SINDICAL CONFIRMA IMPORTÂNCIA DA 

NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

 STF MANTÉM VETO AO IMPOSTO SINDICAL E DERRUBA MAIS DE 15 MIL AÇÕES NO 

PAÍS 

 IMPOSTO SINDICAL APROVADO EM ASSEMBLEIA AINDA PRECISA DE DEFINIÇÃO 

 BRF DÁ FÉRIAS COLETIVAS PARA MILHARES DE FUNCIONÁRIOS 

 USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS POR GRANDES EMPRESAS AUMENTA NO BRASIL 

 CAMEX APROVA 413 EX-TARIFÁRIOS QUE REDUZEM CUSTOS DE INVESTIMENTOS 

PRODUTIVOS NO PAÍS 

 MARCOS JORGE DIZ QUE COMÉRCIO INTERNACIONAL TRAZ GRANDES 

OPORTUNIDADES, APESAR DO PROTECIONISMO 

 INDÚSTRIA VÊ AGENDA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO OPORTUNIDADE DE 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 

 GRANDES EMPRESAS ENTRAM NO JOGO DA GERAÇÃO CASEIRA DE ENERGIA SOLAR 

 CONTA DE LUZ TERÁ DE NOVO BANDEIRA VERMELHA 2 EM JULHO POR FALTA DE 

CHUVAS, DIZ ANEEL 

 TECNOLOGIA DO BLOCKCHAIN COMEÇA A SER USADA POR EMPRESAS 

 TRABALHADOR PODERÁ RECEBER SALÁRIO EM FINTECH 

 QUEM ESTÁ OBRIGADO AO EFD-REINF? 
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 POR QUE É TÃO DIFÍCIL PRIVATIZAR ESTATAIS NO BRASIL? E POR QUE VAI FICAR 

AINDA PIOR? 

 ENTRAM EM VIGOR NOVAS REGRAS PARA O USO DO CHEQUE ESPECIAL 

 BRASIL PODE GANHAR R$ 28,5 BILHÕES COM GUERRA COMERCIAL CHINA-EUA 

 BRASIL DISPUTA COM ARGENTINA A COPA POR VAGA NA OCDE 

 QUATRO EM CADA CINCO CARGOS DE LIDERANÇA EXIGEM HABILIDADES EM 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DIZ ESTUDO 

 DISPARADA DA INFLAÇÃO CORRÓI GANHO DE INVESTIMENTOS NO MÊS DE JUNHO 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2018 SOBE DE R$ 3,65 PARA R$ 3,70, APONTA FOCUS 

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

 IPCA PARA 2018 SOBE DE 4,00% PARA 4,03% NA PROJEÇÃO DO RELATÓRIO 

FOCUS 

 IPC-S SOBE 1,19% EM JUNHO, NA MAIOR TAXA PARA MÊS DA SÉRIE HISTÓRICA, 

DIZ FGV 

 ESTADO PODE ESTABELECER PRAZO PARA REAJUSTAR COMBUSTÍVEL, DIZ CADE 

 TABELAMENTO COMEÇA A INVIABILIZAR FRETE DE MENOR VALOR, DIZEM SETORES 

 FIAT CONVOCA RECALL DE MAIS DE 200 MIL VEÍCULOS POR FALHA EM SISTEMAS DE 

IGNIÇÃO E INJEÇÃO 

 CHEVROLET MEXE PELA PRIMEIRA VEZ NA SPIN E MINIVAN FICA COM CARA DE 

BRAVA 

 PEÇAS ALTERNATIVAS PARA CARROS CUSTAM ATÉ 70% MENOS DO QUE AS 

ORIGINAIS 

 VENDA DE VEÍCULOS NOVOS SOBE CERCA DE 12% EM JUNHO ATÉ QUINTA-FEIRA 

 TENARIS DISPENSA TRABALHADORES NO CANADÁ SOB IMPACTO DE TARIFA DO AÇO 

ADOTADA POR GOVERNO TRUMP 
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CÂMBIO 

EM 02/07/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,913 3,913 

Euro 4,540 4,542 
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Confiança empresarial cai 1,9 ponto em junho ante maio, revela FGV 

02/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 1,9 ponto em junho ante maio, 

alcançando 90,5 pontos, informou nesta segunda-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Na média do segundo trimestre de 2018, também houve queda de 1,9 ponto 

em relação ao trimestre anterior.  
 
“O recuo da confiança empresarial em junho aprofunda uma tendência esboçada nos 

dois meses anteriores. Parte do aumento do desânimo neste mês está relacionada aos 
desdobramentos econômicos e políticos da greve dos caminhoneiros do final de maio.  

 
Este efeito aparentemente temporário somou-se aos outros fatores que vinham 
provocando quedas da confiança: insatisfação com o ritmo lento de retomada da 

economia, falta de confiança na política econômica e aumento da incerteza política e 
eleitoral”, avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do 

Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.  
 
O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria de 

Transformação, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos 
proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em 

informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que ICE permita uma 
avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.  
 

Em junho, o Índice da Situação Atual (ISA-E) caiu 1,1 ponto, para 88,6 pontos. Já o 
Índice de Expectativas (IE-E) recuou 0,9 ponto, para 97,5 pontos. Houve piora na 

confiança em todos os setores, com destaque para o Comércio (-3,0 pontos) e a 
Construção (-3,1 pontos).  

 
No mês de junho, apenas 27% dos 49 segmentos que integram o ICE registraram 
melhora na confiança. Considerando-se as médias móveis trimestrais, a proporção de 

segmentos em alta também diminuiu em relação ao mês anterior, para 36% do total.  
A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 5.549 empresas 

dos quatro setores entre os dias 4 e 26 de junho.  
 

Fiesp aponta queda no indicador de nível de atividade da indústria 

02/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 29-06-2018) 
 

Segundo a entidade, índice caiu 10,2%, puxado pela variável vendas reais 
 

 
 
Item que mais teve queda foi a Variável de Vendas Reais, que caiu 16% no mês  

 
O recuo nas vendas impulsionou uma queda de 10,2% no Indicador de Nível de 

Atividade (INA) em maio, comparado a abril. O índice é medido pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp). 

 
O item que mais teve queda foi a Variável de Vendas Reais, que caiu 16% no mês, 

seguido por Horas Trabalhadas na Produção, com queda de 2,3%. O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada caiu 1,8%. 
 

Mesmo com a queda, o INA mantém um índice positivo de 3,6% em relação ao mesmo 
período de 2017. De acordo com o presidente em exercício da Fiesp e Ciesp, José 

Ricardo Roriz Coelho, a greve dos caminhoneiros agravou uma recuperação que já 
vinha em ritmo lento. 
 

"Os resultados de 2018 já vinham bem abaixo do que imaginávamos quando fizemos 
as projeções em 2017. A greve dos caminhoneiros tornou mais grave a preocupação 

de crescimento ao longo do ano.  
 
Para os próximos três meses, não vemos nenhuma chance de recuperação da atividade 

da indústria. Provavelmente, vamos ter uma situação pior do que a do primeiro 
trimestre de 2018", ressaltou o presidente, em nota divulgada. 

 
O setor da metalurgia básica apresentou a maior queda de atividade, registrando -
18,3% em maio. O setor de veículos automotores também recuou -16,2% no mês. 
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Prazo para acordo comercial Mercosul-UE é agosto, diz ministro de Comércio 

Exterior 

02/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 29-06-2018) 

 
Haverá mais rodadas técnicas para avançar mais em pontos como discussões 

geográficas, definição do critério de origem dos produtos, transporte marítimo de 
mercadorias que serão transacionadas pelas partes e indústria automotiva. 

 
As negociações entre Mercosul e União Europeia estão avançadas e um acordo está prestes a 
acontecer, disse nessa sexta-feira (29) o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Jorge de Lima, alertando que o prazo limite para que um pacto seja firmado é agosto. 
 

O ministro ressaltou que no começo de julho haverá mais rodadas técnicas entre 
representantes dos dois blocos para avançar mais em pontos que ainda não foram totalmente 
concluídos. Ele citou como exemplos discussões geográficas, definição do critério de origem 

dos produtos, transporte marítimo das mercadorias que serão transacionadas pelas partes e 
indústria automotiva. 

 
"Meu deadline é até agosto para o acordo político", afirmou Lima. Segundo ele, se o acordo 
for fechado e anunciado até agosto, a redação técnica do pacto comercial levará alguns meses 

e só deve ser concluída no fim do ano. 
 

A perspectiva é que os termos do acordo só sejam aprovados na próxima legislatura, ou seja, 
pelo Congresso que será eleito este ano. Mas as eleições no Brasil e em países da Europa, 
que também enfrentam outros desafios internos, são potenciais obstáculos à conclusão das 

negociações. 
 

"Salvo se a comunidade europeia não quiser, sai o acordo de livre comércio entre Mercosul e 
União Europeia", disse Lima, sem entrar em detalhes sobre o acordo que está sendo costurado 
entre os blocos. 

 
O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, deu um tom menos otimista para o 

resultado do acordo. Segundo ele, não se deve esperar um pacto comercial muito ambicioso. 
Nunes afirmou que o acordo deve ter bases similares às parcerias comerciais firmadas entre 
a UE e países como Canadá, México e Japão. O ministro ainda ressaltou que o bloco europeu 

reúne muitos países, o que torna o fechamento do acordo mais complexo. 
 

"A União Europeia é um bicho politicamente esquisito", disse, acrescentando que os países 
que ancoram o bloco vivem momentos difíceis. Nunes observou que a Alemanha enfrenta 
problemas políticos ligados à imigração e a França tem um "protecionismo selvagem na área 

agrícola", que o Mercosul e o Brasil têm muito interesse. 
 

Centrais sindicais reclamam de queda de 90% na arrecadação 

02/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 30-06-2018) 

 
Com decisão do STF que validou o fim do imposto sindical, centrais terão de 
buscar alternativa para sustentar suas atividades 

 
As três maiores centrais sindicais do País - CUT, Força Sindical e UGT - deixaram de 

arrecadar, neste ano, cerca de R$ 100 milhões em contribuição sindical com o fim da 
obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que entrou 
em vigor em novembro. 

 
As centrais ficavam com 10% do valor arrecadado pelos sindicatos relativos a um dia 

de salário de cada trabalhador. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou 
a 90% em relação ao ano passado.  
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A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter o fim da cobrança 
compulsória, praticamente elimina a tentativa das entidades sindicais de suspender a 
medida, com alegação de que era inconstitucional. Agora, sindicatos, federações, 

confederações e centrais - que dividiam parte da arrecadação do imposto -, terão de 
buscar outras alternativas para manter seus custos. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Em 2017, a Força Sindical recebeu R$ 43,7 milhões nos meses de abril e maio, quando 
ocorria o desconto anual do imposto sindical. Neste ano, no mesmo período, foram R$ 

3,55 milhões, queda de 92%, segundo informa João Carlos Gonçalves, o Juruna, 
secretário-geral da entidade, que reúne cerca de 1,7 mil sindicatos em todo o País. 
 

Na União Geral dos Trabalhadores (UGT), a queda foi de 90%, de R$ 45 milhões para 
R$ 4,5 milhões. Já a Central Única dos Trabalhadores (CUT), maior central sindical do 

país, calcula que deixará de arrecadar cerca de R$ 20 milhões, o equivalente a 40% 
dos R$ 50 milhões que recebia anualmente. 
 

Além do imposto sindical, a CUT também recolhe parte do que os sindicatos recebem 
em mensalidades dos associados e em contribuição assistencial. Alguns sindicatos 

filiados à central, como o dos Metalúrgicos do ABC, já adotavam a prática de devolver 
aos trabalhadores a parte que lhe cabia da arrecadação, de 60%. 
 

A entidade também credita a queda menor em relação as outras centrais ao fato de 
ter elevado índice de sindicalização em seus sindicatos, e de que muitos trabalhadores 

aceitaram fazer a contribuição voluntariamente. 
 
Desde a entrada em vigor da reforma trabalhista, sindicatos e confederações moveram 

15.551 ações pedindo a inconstitucionalidade do fim da cobrança obrigatória, segundo 
Domingos Fortunato, sócio do escritório Mattos Filho Advogados. Em sua opinião, a 

decisão do STF levará os sindicatos a buscar maior profissionalização e resultados para 
atrair associados que bancarão as atividades sindicais por meio das mensalidades. 
 

Juruna acho o oposto. “A decisão prejudica os trabalhadores e a organização sindical 
num momento em que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, o que exige maior 

mobilização e organização das categorias”. Segundo ele, sindicatos ligados à Força 
estão demitindo funcionários, fechando subsedes e colônias de férias para conter 

custos. 
 
O mesmo ocorre nas bases dos sindicatos da UCT, informa Ricardo Patah, presidente 

da entidade e do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de São Paulo, que também 
foi à Justiça contra o fim da cobrança. 

 
O presidente do Sindicato dos Comerciários de Feira de Santana, na Bahia, Antonio 
Tadeu Soares Cedraz, diz que projetos de ampliação de programas assistenciais, como 

quadra de esportes, e abertura de uma colônia de férias foram suspensos.  
 

A entidade tinha obtido quatro liminares obrigando cerca de 40 empresas a 
promoverem o desconto da contribuição. “Tivemos de criar novas taxas para custear 
as atividades do sindicato, que tem médios e dentistas para atender os trabalhadores 

que não conseguem pagar planos de saúde”, diz. 
 



A sócia da área trabalhista do Machado Meyer, Andrea Rossi, avalia que a decisão do 
STF não vai influenciar os próximos julgamentos envolvendo trabalho intermitente, 
trabalho de gestante em local insalubre e pagamento de honorários advocatícios pelo 

trabalhador que perde a ação. “O caso avaliado pelo STF é específico”, diz. No entanto, 
os ministros que votaram pela manutenção da regra afirmaram que todo o processo 

de votação da reforma trabalhista no Congresso foi constitucional.  
 

Artigo: Reforma trabalhista e os desafios do empresariado 

02/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A reforma trabalhista no Brasil está prestes a completar um ano e é preciso 
estar atento às novas oportunidades 
 

 
 
É muito comum encontrarmos empresários cotidianamente reinventando o seu 

negócio ou empresa a fim de reduzir seus custos (fixos e variáveis), aumentar suas 
receitas, obter maior lucratividade, otimizar procedimentos internos, tudo isso sem 

romper com a confiança já conquistada junto aos fornecedores e clientes.  
 
Neste aspecto todo, percebe-se que aqueles que atingem êxito mais facilmente são 

exatamente os que dão atenção e ênfase aos riscos e custos judiciais de sua empresa, 
e também à redução de passivos por meio de comportamentos preventivos. Neste 

aspecto, encontram-se as práticas de revisões periódicas de documentos (contratos, 
manuais, termos etc.), conhecimento e decisão sobre os caminhos processuais e, 
ainda, a escolha das melhores estratégias jurídicas para evitar problemas ou para 

solucionar os impasses já existentes. 
 

Tudo isso é realizado em diferentes âmbitos: um deles é o societário-empresarial, por 
meio da celebração de acordo de cotistas ou revisão do contrato social; outro é o cível 

e do consumidor, com contratos e extinção de demandas; ou, ainda, o tributário, no 
caso da elisão fiscal, que é a economia fiscal lítica. Mas é notadamente no aspecto 
trabalhista que há sempre um alto passivo em potencial. Neste aspecto, o Brasil passa 

por um importante e efervescente momento e os empresários precisam estar muito 
atentos. 

 
É notadamente no aspecto trabalhista que há sempre um alto passivo em potencial 
A reforma trabalhista no Brasil está prestes a completar um ano – foi aprovada pelos 

deputados em abril de 2017, pelos senadores em julho do mesmo ano e sancionada 
pela Presidência da República no dia 13 de julho.  

 
De um lado, era criticada por centrais sindicais, parte do Ministério Público do Trabalho 
e até, de certa forma, por organismos internacionais como a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). Por outro, era defendida por economistas, empresários e vários 
juristas (advogados, juízes, promotores e professores). 

 
No último dia 7 de junho, os defensores da reforma conseguiram uma vitória: a 
Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em Genebra (Suíça), concluiu que a reforma trabalhista é compatível com a Convenção 
98, que trata do direito à negociação coletiva. Apesar disso, a comissão sugeriu 

algumas providências.  

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/reforma-trabalhista-e-os-desafios-do-empresariado-790qstcvgz15nid38tvfz30d6


O objeto de análise era uma convenção de 1949, que define orientações sobre 
negociações trabalhistas livres e irrestritas, ratificada pelo Brasil em 1952 e incluída 
na legislação trabalhista brasileira, em vigor desde novembro de 2017.  

 
Isso porque a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) trouxe elementos que dão mais 

voz, isto é, fundamentam legalmente e conferem validade às negociações, 
especialmente àquelas que envolvem os sindicatos de empregados e empregadores.  

 
Tem-se aí uma situação de fortalecimento e até incentivo para que empregados e 
patrões possam, juntos, sentar-se à mesa e negociar as cláusulas da relação de 

emprego que será estabelecida, o que pode ser feito por pactos conhecidos como 
acordos coletivos ou convenções coletivas, antes necessariamente intermediados por 

sindicatos e sem a importância e valor dados atualmente a tais documentos. 
 
Evidentemente, toda essa negociação deve ser realizada num ambiente que 

proporcione o máximo de paridade negocial. É inadmissível que não haja um equilíbrio. 
As negociações precisam ter paridade entre as partes, situação já consolidada quando 

ocorre a presença dos respectivos sindicatos – de modo particular, os sindicatos dos 
empregados.  
 

Entretanto, há ainda muitas dúvidas e incertezas sobre a existência ou não do 
equilíbrio negocial em alguns casos permitidos pela reforma trabalhista. A 

possibilidade de negociação direta entre empresa empregadora e funcionários com 
altos salários, por exemplo, também é objeto de questionamento pela OIT. 
 

De qualquer forma, trata-se de uma longa disputa em que divergências sempre vão 
existir. Até porque a lei tem natureza conflituosa, com cada parte buscando defender 

o seu próprio lado.  
 
O certo é que os empresários devem conhecer as nuances da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) a partir da reforma trabalhista para poder bem aplicá-la, o que 
favorece o próprio negócio e, por consequência, o trabalho dos seus colaboradores. 

Por outro lado, os empregados necessitam entender e compreender seus direitos e 
deveres, evitando, assim, o cometimento de injustiças e excessos de todo tipo. 
 

Muitos nem sequer se dão conta (e outros esquecem, inconscientemente ou não) de 
situações lógicas e óbvias, como o fato de que, antes de existir o emprego e o 

empregado, é necessário existir o empregador.  
 
E, por isso, jamais haverá um país economicamente melhor sem empregadores (leia-

se: empresários e empreendedores) sadios e com condições legais e jurídicas de 
desenvolver seu negócio. Afinal, os postos de trabalho são abertos quando há 

condições de idealização, desenvolvimento empresarial, crescimento econômico e 
realização de lucros.  

 
Antes de existir o emprego e o empregado, é necessário existir o empregador 
 

Por consequência, mesmo a despeito de eventual substituição de alguns postos de 
trabalho devido à evolução tecnológica e robótica, o ambiente de desenvolvimento 

empresarial sempre há de criar muitos empregos, tanto nas novas áreas em evolução 
como nas mais tradicionais, na medida em que isso seja propiciado.  
 

Tudo isso faz movimentar e crescer a economia, cujo ciclo virtuoso faz empresas serem 
criadas, com mais trabalho e maior rentabilidade a todos (empregados e 

empregadores). 
 
Sem desprezar ou subvalorizar a mão de obra nem deixar de se preocupar com a sadia 

e segura execução dos serviços pelos trabalhadores, incluindo neste grande grupo os 
próprios empresários – que, diga-se de passagem, trabalham muito mais que as oito 



horas da jornada convencional –, tem-se, na defesa da otimização das leis (societárias, 
tributárias, trabalhistas, cíveis, entre outras) em favor da empresa, o caminho ideal 
para o crescimento do país – objetivo que, sem dúvida, todos almejam. 

 
Jossan Batistute - advogado especialista em Direito Empresarial com foco na 

organização/gestão patrimonial e direito societário, é mestre em Direito Negocial. 
 

Decisão do STF sobre fim do imposto sindical confirma importância da nova 
legislação trabalhista 

02/07/2018 – Fonte: CNI (publicado em 29-06-2018) 

 
Para a CNI, a confirmação da suprema corte confere necessária segurança jurídica 

para a aplicação da lei conforme a intenção do Poder Legislativo  
 

 
Por 6 votos a 3, os ministros do STF rejeitaram as ações que pediam o retorno da 
obrigatoriedade da contribuição sindical  
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera que o fim da obrigatoriedade 
da contribuição sindical contribui para a modernização das relações entre sindicatos, 

trabalhadores e empresas, pela melhor prestação de serviços e efetiva representação 
das respectivas categorias. 
 

Para a indústria, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que confirmou o fim 
do imposto sindical obrigatório, corrobora a relevância da nova legislação trabalhista 

na modernização das relações do trabalho no Brasil e confere necessária segurança 
jurídica para a aplicação da lei conforme a intenção do Poder Legislativo. 
 

STF mantém veto ao imposto sindical e derruba mais de 15 mil ações no País 

02/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30-06-2018) 

 
Desde que a nova legislação trabalhista entrou em vigor, em 11 de novembro do ano 
passado, os questionamentos jurídicos em torno das mudanças se multiplicaram. Mas 

uma das principais dúvidas foi definitivamente solucionada ontem. Por seis votos a 
três, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há inconstitucionalidade no fim da 

cobrança da contribuição sindical obrigatória.  
 
Ou seja, os sindicatos não podem mesmo cobrar dos trabalhadores, 

compulsoriamente, o equivalente a um dia de salário por ano, como era feito até o 
ano passado. Essa mudança trazida pela reforma trabalhista foi uma das mais 

criticadas pelos sindicalistas.  
 
O argumento era de que, sem a contribuição obrigatória, as instituições perderiam a 

maior parte da sua arrecadação e ficariam enfraquecidas, com menos condições de 
representar os trabalhadores nas negociações com as empresas. Por conta disso, mais 

de 15 mil ações questionando o fim do imposto foram protocoladas nos tribunais 
trabalhistas de todo o País.  
 

Esse foi também o argumento apresentado pelo ministro Edson Fachin, relator da 
matéria no Supremo, ao defender a volta da cobrança obrigatória da contribuição. 

Segundo ele, a Constituição de 1988 consolidou um tripé que sustenta a organização 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/decisao-do-stf-sobre-fim-do-imposto-sindical-confirma-importancia-da-nova-legislacao-trabalhista/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/decisao-do-stf-sobre-fim-do-imposto-sindical-confirma-importancia-da-nova-legislacao-trabalhista/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://portal.stf.jus.br/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/stf-mantem-veto-ao-imposto-sindical-e-derruba-mais-de-15-mil-acoes-no-pais/


dos sindicatos no Brasil formado pela unicidade sindical, representação obrigatória e 
contribuição compulsória. “Entendo que, sem alteração constitucional, a mudança de 
um dos pilares desestabiliza todo o regime e não pode ocorrer de forma isolada”, 

defendeu.  
 

O argumento, porém, não convenceu a maioria dos ministros. Para seis deles, o fim 
da contribuição é legítimo e está de acordo com o sistema de liberdade definido pela 

Constituição. Os ministros destacaram que a contribuição obrigatória gerou uma 
proliferação de sindicatos no Brasil que não se traduziu em representatividade e bem-
estar para os trabalhadores.  

 
A proliferação de sindicatos, muitos deles sem nenhuma representatividade, sempre 

foi um dos pontos usados por especialistas para defender o fim do imposto sindical 
obrigatório. O advogado Domingos Fortunato, sócio do escritório Mattos Filho, por 
exemplo, diz que, com a decisão do STF, os sindicatos serão definitivamente forçados 

a buscar maior profissionalização e resultados para atrair associados, que bancarão as 
atividades.  

 
Para os sindicatos, a saída tem sido exatamente se reinventar sem o dinheiro do 
imposto. Venda de imóveis, demissões e cobrança por serviços têm sido regra. Para 

João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, a decisão 
anunciada ontem pelo Supremo prejudica a organização sindical, e a saída será ir atrás 

de uma maior mobilização das categorias. 
 

Imposto sindical aprovado em assembleia ainda precisa de definição 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-06-2018) 
 

Sindicatos vão argumentar que contribuição vale para todos, diz professor da 
USP  
 

O entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) de que a contribuição sindical 

voluntária é constitucional traz segurança para empresas negarem o recolhimento em 
massa, mas pode não encerrar por completo a judicialização do tema, apontam 

advogados ouvidos pela Folha. 
 
Sindicatos devem pleitear na Justiça que a aprovação do desconto em assembleia seja 

reconhecida como autorização em nome de cada trabalhador da categoria. 
Segundo a lei trabalhista atual, o recolhimento requer anuência prévia e expressa do 

funcionário. 
 
“A constitucionalidade da reforma foi pacificada, mas o STF não discutiu a forma dessa 

cobrança, e muitos sindicatos entendem que o desconto aprovado em assembleia tem 
força legal”, diz Paulo Lee, sócio do Crivelli Advogados. 

 
Antônio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), tem o 
entendimento de que sindicatos vão continuar com ações desse teor. Ricardo Patah, 

presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), concorda: “Com certeza vai 
continuar judicializado porque a interpretação extrapolou a letra da lei." 

 
Outra dúvida é se a aprovação do desconto em assembleia valeria para toda a 

categoria ou apenas para filiados. 
 
“O sindicato tem o poder, pela Constituição, de representar toda a categoria. Quando 

uma convenção coletiva prevê um reajuste salarial, ele vale para todos. Os sindicatos 
vão tentar argumentar que, se direitos aprovados em assembleia valem para todos, 

assim também o seria com a contribuição”, diz Otávio Pinto e Silva, sócio do escritório 
Siqueira Castro e professor da USP. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/imposto-sindical-aprovado-em-assembleia-ainda-precisa-de-definicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/supremo-valida-fim-da-contribuicao-sindical-obrigatoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/supremo-valida-fim-da-contribuicao-sindical-obrigatoria.shtml


Para Sólon Cunha, sócio do escritório Mattos Filho e professor da FGV Direito SP, se o 
acórdão da decisão do STF, que deve sair na próxima semana, confirmar que nenhum 
ministro tocou, em sua defesa, no tema da autorização coletiva, sindicatos 

prosseguirão com teses a favor da aprovação em assembleia. 
 

“Entendo, no entanto, que a autorização não pode ser coletiva, e a reforma deixou 
isso claro.” 

 
Jorge Gonzaga Matsumoto, sócio do Bichara Advogados, ressalta que o artigo 611-B 
da CLT veta o negociado sobre o legislado em caso de supressão ao trabalhador do 

“direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou 
desconto salarial.” 

 
"A proteção do salário é um direito fundamental. Obrigar alguém que não é associado 
a fazer o desconto sem o funcionário ter autorizado levaria o empregador a afrontar 

previsões fundamentais", diz Flávia Polycarpo, do escritório Duffles e Polycarpo 
Advogados. 

 
Mayra Palópoli, do Palópoli & Albrecht, tem a avaliação de que resoluções de 
assembleias e convenções coletivas a respeito da contribuição perdem força com a 

determinação do STF. "A decisão do Supremo está pautada na livre associação", 
afirma. 

 
REPERCUSSÃO 
Para Fábio Lemos Zanão, do Zanão & Poliszezuk Advogados, a decisão da corte 

transformará os sindicatos em associações. 
 

"O sindicato só vai representar quem pagar, os acordos não vão mais valer para toda 
a categoria, vai virar uma bagunça no meio sindical", disse o advogado, que entrou 
com uma das ADIs (Ação Direita de Inconstitucionalidade) no Supremo, em nome da 

Feaac (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio de SP), 
questionando a suspensão do tributo. 

 
João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, afirma que 
"acabou-se com um financiamento sem ser oferecido um prazo para as entidades se 

adaptarem." 
 

Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho), se diz a favor do fim da contribuição compulsória, mas observa 
que a mudança deveria acontecer de modo gradual e acompanhada da flexibilização 

da unicidade sindical (proibição de haver mais de um sindicato por categoria na mesma 
região). 

 
"Mexeu-se na arquitetura sindical e isso levará ao enfraquecimento dos sindicatos, 

sobretudo dos menores, inclusive naquilo que era o mote da reforma, que é o 
fortalecimento da negociação coletiva", afirma. 
 

Na avaliação de Paulo Sérgio João, também professor da FGV, a mudança na 
obrigatoriedade pode levar à desestruturação da unicidade sindical. "A contribuição 

não terminou, ela continua existindo, mas agora os sindicatos deverão convencer seus 
trabalhados da relevância que a entidade tem na evolução dos direitos. O empregado 
terá opção de escolha." 

 
Ivo Dall’Acqua Junior, vice-presidente da FecomercioSP (federação do comércio), diz 

acreditar que haverá uma mudança na postura das entidades. "Elas vão trabalhar 
fortemente na busca pelo reconhecimento do serviço que prestam." 
 

"A partir de agora, os sindicatos que tem representatividade, sintonia e sinergia com 
as suas bases vão continuar. Outros ficarão pelo caminho, e isso é bom para o processo 



de mediação", afirma Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista na 
Câmara. Para ele, a resolução do STF confere segurança jurídica à decisão tomada 
pelo Congresso. 

 
Em nota, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) afirmou que o parecer do 

Supremo "corrobora a relevância da nova legislação trabalhista na modernização das 
relações do trabalho no Brasil e confere necessária segurança jurídica para a aplicação 

da lei." 
 
O SindusCon-SP (sindicato da indústria da construção civil) disse que “a modernização 

das relações de trabalho não pode mais se apoiar na existência de mais de 17 mil 
entidades sindicais.” 

 

BRF dá férias coletivas para milhares de funcionários 

02/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 01-07-2018) 

 
Motivo seria a queda nas exportações e a greve dos caminhoneiros. Empresa diz que 

vai honrar todos os contratos em vigor com os integrados. 
 
Uma das maiores agroindústrias do país, a BRF, está dando férias coletivas para milhares 

de funcionários. 
 

Na unidade de Concórdia as férias coletivas de 1.700 trabalhadores do abate de frango 
começam amanhã e vão durar 12 dias. 
 

Outras paralisações estão previstas pela BRF. Na unidade de Chapecó as férias começam 
em 30 de julho: 1400 trabalhadores vão ficar em casa durante um mês. Isso quer dizer 

que 
 
220 mil frangos deixam de ser abatidos diariamente. 

 
De acordo com o Sindicato dos Produtos de Aves, criadores de 34 municípios vão ser 

impactados. 
 
No fim da última semana, além das férias coletivas, foi anunciada a demissão de um turno 

inteiro de corte de perus. O Sindicato dos Trabalhadores da Agroindústria recebeu com 
surpresa o anúncio. “Nos comunicaram, o setor do peru do segundo turno de corte, onde 

que vai atingiu 350 trabalhadores”, diz Jenir de Paula, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores. 
 

A empresa afirma que as férias coletivas são consequência da paralisação dos 
caminhoneiros, quando milhares de aves não foram levadas para as granjas. Mas o 

Sindicato da Indústria de Carnes e derivados diz que não é só isso que atinge o setor neste 
momento, a queda nas exportações também pesou na decisão. 

 
“Várias plantas também foram suspensas na União Europeia, na exportação de frango. 
Estamos sem exportar para a Rússia a carne suína, que é um grande comprador nosso. 

Os dois fatores, sem dúvida, contribuem. Tanto a crise, essa situação que vem passando 
o setor no mercado mundial, como também a greve dos caminhoneiros”, avalia Ricardo 

de Gouvêa, diretor do Sindicato das Indústrias. 
 
A empresa afirma, em nota, que vai honrar todos os contratos em vigor com os integrados. 

E anunciou também um plano de restauração que prevê redução de cinco por cento no 
quadro de funcionários no Brasil. 

 
 
 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2018/07/brf-da-ferias-coletivas-para-milhares-de-funcionarios.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/concordia.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/chapeco.html


Uso de tecnologias digitais por grandes empresas aumenta no Brasil 

02/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 30-06-2018) 
 

 
 

O índice de uso de tecnologias digitais entre grandes empresas brasileiras aumentou 
de 63% para 73% entre o início de 2016 e 2018.  

 
O dado foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta semana em 
relatório sobre a adoção desses recursos técnicos nas linhas de produção, no modelo 

que vem sendo chamado de “indústria 4.0”. 
 

De acordo com o levantamento, 48% das grandes empresas ouvidas 
afirmaram ter planos de investir em digitalização de suas plantas produtivas neste 
ano. Do total de entrevistas, 30% disseram não ter isso como meta para o ano e 20% 

não responderam. 
 

Entre aquelas dispostas a investir na transformação digital, a intenção é reforçar o uso 
de tecnologias já empregadas nas fábricas, mais do que adotar novos recursos.  
 

É o caso, por exemplo, da automação de processos com a implantação de sensores 
para controle das linhas de produção, empregada por 46% das firmas ouvidas. 

 
O uso de sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento e manufatura de 
produtos foi a segunda ferramenta mais citada (37%), seguido por automação digital 

com linhas flexíveis de produção (23%) e coleta e processamento massivos de dados 
(big data) (21%) e monitoramento e controle remoto da produção (19%). 

 
Na análise por área onde as tecnologias digitais são empregadas, 90% das empresas 
entrevistadas afirmaram utilizá-las no processo de produção, 58% no 

desenvolvimento de produtos e 33% em novos modelos de negócio. 
 

Em relação ao tipo de investimento, 77% das companhias que afirmaram querer 
investir em tecnologias digitais têm como objetivo adquirir novos recursos técnicos, 
60% desejam comprar máquinas e equipamentos, 56% pretendem melhorar a gestão 

do negócio e 45% disseram ter como foco fortalecer a área de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). 

 
Na avaliação da CNI, as empresas brasileiras ainda estão na fase inicial de 
incorporação de tecnologias digitais.  

 
“O baixo percentual de empresas que utilizam tecnologias digitais mais avançadas 

(como manufatura aditiva; robôs colaborativos; sistemas inteligentes de gestão; 
simulações e análises de modelos virtuais; e internet das coisas) não surpreende.  

 
O avanço para essas aplicações significa uma transformação maior no modo de 
produção e modelo de negócio”, concluiu o estudo. 

 
 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/uso-de-tecnologias-digitais-por-grandes-empresas-aumenta-no-brasil


Camex aprova 413 ex-tarifários que reduzem custos de investimentos 

produtivos no país 

02/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 29-06-2018) 

 
Medidas zeram Imposto de Importação para máquinas e equipamentos industriais sem 

produção no Brasil 
 

Foram publicadas hoje, no Diário Oficial da União, duas novas medidas da Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) que determinam a redução para zero do Imposto de 
Importação para 413 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil.  

 
 A Resolução Camex nº 44 zera o Imposto de Importação para 385 bens de capital, 

sendo 203 novos e 182 renovações, e a Resolução Camex nº 45 contempla 28 bens 
de informática e telecomunicação, sendo 20 novos e 8 renovações.   
 

Os novos investimentos vinculados aos 413 Ex-tarifários aprovados chegam a US$ 663 
milhões e beneficiam, principalmente, os setores metal-mecânico, distribuição e 

geração de energia, embalagens, alimentício e de bens de capital. 
 
Entre os projetos que terão redução de custos para investimentos estão a implantação 

de novos parques eólicos, construção de fábricas e ampliação de linhas de produção 
de indústrias. 

 
O que são ex-tarifários 
O regime de ex-tarifário consiste na redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação dos bens assinalados como BK (bens de capital) e/ou BIT (bens de 
informática e telecomunicação) na Tarifa Externa Comum do Mercosul, quando não 

houver produção nacional. 
 
O regime viabiliza aumento de investimentos; possibilita o incremento da inovação 

tecnológica por parte de empresas de diferentes segmentos da economia - uma das 
diretrizes da Plano Brasil Maior; e produz efeito multiplicador de emprego e renda 

sobre diferentes segmentos da economia nacional. 
 
A concessão do regime é dada por meio da Resolução nº 17/2012 da Câmara de 

Comércio Exterior (Camex) após parecer do Comitê de Análise de Ex-Tarifários (Caex). 
 

Marcos Jorge diz que comércio internacional traz grandes oportunidades, 

apesar do protecionismo 

02/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 29-06-2018) 

 
Ministro participou de seminário no Rio de Janeiro e destacou crescimento das 

exportações de 70 países 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, 
participou, na manhã dessa sexta-feira (29), do Seminário “Competitividade com Foco 
na Exportação”, promovido pelo jornal O Globo em parceria com a Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), no Rio de Janeiro.  
 

O ministro destacou que, mesmo com o aumento do protecionismo no mundo, o 
comércio internacional mantém seu dinamismo e traz grandes oportunidades para 
2018. 

 
Marcos Jorge citou dados da Organização Mundial do Comércio que mostram que a 

exportação de 70 países, que juntos representam 90% do comércio internacional, 
aumentou 13% no primeiro quadrimestre de 2018, superando ao que foi registrado 
em 2017, com aumento de 10,1%. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3396-camex-aprova-413-ex-tarifarios-que-reduzem-custos-de-investimentos-produtivos-no-pais
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3396-camex-aprova-413-ex-tarifarios-que-reduzem-custos-de-investimentos-produtivos-no-pais
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/06/2018&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=188
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/06/2018&jornal=515&pagina=20&totalArquivos=188
http://www.camex.gov.br/legislacao/interna/id/854
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=1171
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3395-marcos-jorge-diz-que-comercio-internacional-traz-grandes-oportunidades-apesar-do-protecionismo
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3395-marcos-jorge-diz-que-comercio-internacional-traz-grandes-oportunidades-apesar-do-protecionismo


No mesmo período, a exportação brasileira cresceu mais de 16%, ressaltou Marcos 
Jorge. “Estamos acima de importantes países como Canadá, México, Colômbia, Peru, 
Alemanha, França, África do Sul, Austrália e Índia. Esses números reforçam que o 

caminho traçado por nós está correto, apesar de ainda ter muito o que ser feito para 
o fortalecimento de nosso setor produtivo”, disse. 

 
O presidente da Apex-Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos, e o 

chanceler Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, também participaram do 
painel.  
 

Jaguaribe fez uma análise do ambiente de aumento de protecionismo no mundo, da 
atuação da diplomacia brasileira na defesa dos interesses econômicos do Brasil e deu 

destaque ao trabalho da Apex-Brasil, que vem sendo conduzido em três pilares: 
promoção comercial, atração de investimentos e internacionalização de empresas 
brasileiras. 

 
O chanceler brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, salientou a necessidade de o Brasil 

dialogar com todas as nações e emitir sinais importantes na condução da sua política 
externa. “O Brasil tem superávit com a China e déficit com os EUA. Isso é bastante 
interessante e é fruto dessa política universalista”, disse. 

 
O ministro Marcos Jorge ressaltou que a atuação do MDIC é guiada pela abertura 

comercial, o aumento da produtividade, da inovação e da excelência na formulação de 
políticas públicas.  
 

“Nossa meta é, cada vez mais, integrar o Brasil ao mundo, por meio da facilitação de 
comércio e da busca ambiciosa por melhor e maior acesso a mercados estrangeiros.” 

E destacou o trabalho desempenhado para atingir tal objetivo. 
 
“Nos últimos dois anos, revisamos o posicionamento estratégico de nosso país no 

cenário global, com a retomada e o fortalecimento do diálogo com mais de 15 países, 
incluindo Estados Unidos, Argentina e China, os três maiores parceiros comerciais do 

Brasil”, afirmou. Marcos Jorge reforçou a conclusão do acordo de livre comércio com 
a União Europeia e a entrega, ainda em 2018, da última etapa do Portal Único de 
Comércio Exterior – que beneficiará diretamente cinco milhões de operações anuais 

de exportação de mais de 255 mil empresas. 
 

PNCE 
O Brasil tem hoje cerca de 25 mil exportadores de bens e 4% responderam por mais 
de 80% do valor exportado em 2017. O MDIC coordena nacionalmente o Plano 

Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), criado para ser uma ferramenta voltada à 
difusão da cultura exportadora e contribuir para a ampliação do número de empresas 

que exportam.  
 

“Para ampliarmos o número de exportadores é preciso ter uma rede de apoio, formada 
tanto por instituições públicas quanto privadas que atuem no fomento à venda de 
nossos produtos ao exterior”, afirmou o ministro. 

 
O Plano conta com a participação de entidades nacionais, todos os governos estaduais 

e distrital, além de diversas instituições regionais.  
 
O principal papel do PNCE é organizar as ações desenvolvidas por essas instituições 

de modo que sejam executadas de forma harmônica e encadeadas, evitando 
duplicidades e sombreamentos, minimizando lacunas e otimizando os esforços. 

Atualmente, o PNCE está passando por uma reformulação de sua metodologia. 
 
 



Indústria vê agenda de mudanças climáticas como oportunidade de 

desenvolvimento do país 

02/07/2018 – Fonte: CNI (publicado em 29-06-2018) 

 
CNI entrega a candidatos à Presidência propostas para melhorar ambiente de negócios 

para alavancar investimentos na economia de baixo carbono  
 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entrega aos candidatos à Presidência da 

República nas próximas semanas documento com propostas para país aproveitar 
oportunidades oriundas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil 

ao Acordo de Paris, que prevê redução das emissões de gases do efeito estufa.  
 
No estudo Mudanças Climáticas: estratégias para a indústria, a entidade traz 15 

recomendações em sete temas: governança, financiamento, competitividade, energia, 
tecnologia e inovação, florestas e adaptação às mudanças climáticas. 

 
Entre as proposições está a construção de um novo modelo de governança do clima 
em que o governo federal coordene de forma centralizada e integrada as iniciativas 

dessa agenda e busque a harmonia dos marcos regulatórios nas diferentes esferas de 
governo (municipal, estadual e federal).  

 
Além disso, a CNI defende o fortalecimento de mecanismos financeiros adequados às 
necessidades do setor industrial, o acesso facilitado ao crédito, principalmente a 

pequenas e médias empresas, e o desenvolvimento de parcerias internacionais para 
financiamento de iniciativas que estimulem a economia de baixo carbono. 

 
De acordo com o gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi 

Bomtempo, o financiamento é fundamental para a mudança estrutural requerida pela 
agenda de mudanças climáticas.  
 

“Essa agenda traz muitas oportunidades para o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil, mas, para avançar, é preciso desenvolvermos novas alternativas para o 

acesso a recursos financeiros e eliminar barreiras ao desenvolvimento de novos 
negócios em baixo carbono”, destaca. 
 

O setor industrial também propõe a revisão da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, para que se considere o conjunto da economia na redução de emissões e 

reconheça os esforços já realizados pela indústria.  
 
Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, os 

processos industriais são responsáveis por apenas 7% das emissões totais brasileiras, 
o segundo melhor desempenho em emissões de gases de efeito estufa entre os setores 

da economia brasileira.  
 
“Isso explica-se, sobretudo, pela adoção de melhorias na eficiência dos processos 

industriais e pela matriz elétrica brasileira ser baseada, principalmente, em energias 
renováveis”, explica Bomtempo. 

 
Outra questão importante para o cumprimento dos compromissos assumidos no 
Acordo de Paris é o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias de 

baixo carbono. Para isso, a CNI defende a transição gradual das operações industriais 
existentes, a adoção de tecnologias adequadas à realidade industrial brasileira e a 

simplificação do acesso a inovações, sobretudo por pequenas e médias empresas. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/industria-ve-agenda-de-mudancas-climaticas-como-oportunidade-de-desenvolvimento-do-pais/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/industria-ve-agenda-de-mudancas-climaticas-como-oportunidade-de-desenvolvimento-do-pais/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/industria-ve-agenda-de-mudancas-climaticas-como-oportunidade-de-desenvolvimento-do-pais/#preview


 
 
 

 
 

 
 

 
Outra meta do compromisso brasileiro é reflorestar 12 milhões de hectares de florestas  
 

ENERGIA E FLORESTAS – O estudo alerta ainda para a necessidade de aumento e 
segurança no fornecimento de energia a um preço competitivo. Para isso, a CNI propõe 

a redução dos impactos da intermitência das fontes eólica e solar, a criação de 
programas para capacitação das empresas em gestão eficiente de energia, o fomento 
à geração de energia a partir de termelétricas a biomassa florestal e a aumentar a 

eficiência e o desenvolvimento de tecnologias que contribuam para redução de 
emissões de gases de efeito estufa nas usinas térmicas. 

 
Outra meta do compromisso brasileiro é reflorestar 12 milhões de hectares de florestas 
e, para isso, a CNI vê a necessidade de se fortalecer e integrar a cadeia produtiva de 

base florestal, principalmente pela diversificação de mercados consumidores, entre os 
quais estão construção civil, biorrefinarias, carvão vegetal, energia a partir da 

biomassa, entre outros. Além disso, o setor propõe a remoção de barreiras para 
atividades de reflorestamento e manejo florestal sustentável. 
 

Para a agenda de adaptação às mudanças climáticas, o setor industrial propõe a 
criação de mecanismos para o compartilhamento equitativo de custos e para o 

aumento da capacidade de gestão e prevenção de riscos climáticos nas áreas de maior 
vulnerabilidade, além de implementação de infraestruturas com maior resiliência às 
mudanças climáticas, principalmente nos setores urbano, de transporte, portuário, de 

telecomunicações e geração e distribuição de energia. 
 

AÇÕES PARA O BRASIL CRESCER MAIS E MELHOR - Os 43 documentos com 
propostas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o novo governo foram 
elaborados com base no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, que aponta os 

caminhos para o Brasil construir, nos próximos quatro anos, uma economia mais 
produtiva, inovadora e integrada ao mercado internacional.  

 
Os estudos sugerem ações em áreas como eficiência do estado, segurança jurídica, 
infraestrutura, tributação, educação, meio ambiente, inovação, financiamento e 

segurança pública. 
 

As propostas serão discutidas com os presidenciáveis durante o Diálogo da Indústria 
com os Candidatos à Presidência da República, que reunirá cerca de 2.000 líderes 

empresariais em 4 de julho, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), 
em Brasília. A CNI apresenta as propostas da indústria aos presidenciáveis desde a 
eleição de 1994. 

 

Grandes empresas entram no jogo da geração caseira de energia solar 

02/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Distribuidoras de energia começam a entrar no mercado de geração 

distribuída de energia solar, que já tem mais de 30 mil microgeradores 
 

O empresário Luiz Figueiredo usou 1.150 painéis solares para cobrir o lago de sua 

fazenda e gerar a própria energia. O consultor Carlos Tabacow instalou 18 placas no 
teto de sua casa e ficou livre da conta de luz. No Rio, uma escola cobriu o telhado com 
50 painéis e agora produz metade da energia que consome. Iniciativas como essas 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/grandes-empresas-entram-no-jogo-da-geracao-caseira-de-energia-solar-cqjmj5lpk5v9t6q02xh96rarm


começaram a se espalhar pelo País e têm garantido uma escalada dos projetos de 
microgeração de energia solar no Brasil, que agora atraem a atenção de gigantes do 
setor de distribuição. 

 
Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que, de junho de 2013 

para cá, o número de conexões de microgeração de energia subiu de 23 para 30.900 
- sendo 99% desse montante de energia solar. Mais de dois terços das ligações foram 

feitas por consumidores residenciais. Eles veem nos painéis solares uma saída para 
ficarem menos vulneráveis ao encarecimento da energia elétrica no Brasil, cujo custo 
tem subido bem acima da inflação. 

 
A exemplo do que ocorreu com a energia eólica, as “microusinas” solares só ficaram 

acessíveis a uma parte da população, com o barateamento dos equipamentos, quase 
todos importados. Hoje, para instalar um sistema solar numa residência média, o 
consumidor vai gastar cerca de R$ 20 mil. Ainda não é um custo que esteja ao alcance 

da maioria dos brasileiros, mas os prognósticos para o futuro são positivos. 
 

Apesar da alta do dólar, que tem reflexo direto no custo dos projetos, mudanças nas 
diretrizes e políticas de alguns países, que estão reduzindo os subsídios à fonte solar, 
começam a derrubar o preço dos equipamentos, afirma o presidente da 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia. Essas 
alterações vão elevar os estoques no mundo e o Brasil pode se beneficiar do 

movimento. 
 
Mas, independentemente do atual momento conjuntural, as previsões para a energia 

solar no Brasil são promissoras por outros fatores. Recentemente, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 

 
(BNDES) deu um empurrão no setor ao decidir financiar pessoas físicas interessadas 
em microgeração de energia solar. O empréstimo tem taxas que variam de 4,03% e 

4,55% ao ano, prazo de carência de 3 a 24 meses e 12 anos para pagar. “É uma linha 
que representa um marco histórico para o setor”, diz Sauaia. 

 
Clima 
Do ponto de vista climático, as condições também são favoráveis, uma vez que a 

irradiação solar no País é ideal para a produção elétrica. Essa vantagem aliada ao fato 
de que no futuro os consumidores estarão cada vez mais aptos a gerar a própria 

energia tem provocado uma corrida das empresas para conquistar um pedaço desse 
mercado, que ainda engatinha no País. 
 

De olho nesse filão, as distribuidoras de energia, que hoje fazem a intermediação entre 
geradores e consumidores, decidiram criar novas empresas com foco na microgeração 

pegando carona no sucesso de companhias independentes que vinham surfando nessa 
onda sozinhas. 

 
No ano passado, a CPFL Energia criou a marca Envo, para trabalhar o varejo. Por 
enquanto, a prioridade está nos arredores de Campinas, principal área de concessão 

do grupo. Só no primeiro ano de atuação, a companhia já atendeu 365 clientes. “São 
consumidores com perfis diferentes. Temos aposentados de olho na redução da conta 

de luz e pessoas mais jovens que defendem um papel mais sustentável da sociedade”, 
afirma a vice-presidente de Operações de Mercado do grupo, Karin Luchesi. 
 

Outro grupo que aposta no avanço desse mercado é a francesa Engie, dona da ex-
Tractebel (distribuidora de Santa Catarina). A companhia comprou uma empresa de 

projetos e instalação de sistemas solares em 2016 e desde então o negócio não para 
de crescer. 
 

Em 2013, a empresa fez 200 sistemas; neste ano, cerca de 1.900, afirma o diretor de 
soluções da Engie, Leonardo Serpa. “O modelo de geração vem passando por grande 



transformação no mundo, agora com foco maior na geração distribuída (microgeração) 
e não mais na centralizada (grandes projetos).” 
 

Redução na conta de luz 
A possibilidade de gerar a própria energia elétrica e ao mesmo tempo reduzir a despesa 

mensal levou o consultor de imóveis Carlos Tabacow a investir nos painéis solares e 
praticamente zerar a conta de luz.  

 
Antes da instalação do sistema, ele gastava mensalmente cerca de R$ 600. Agora 
paga apenas R$ 40 pelo custo da distribuidora. “Em sete anos, terei retorno do 

investimento feito”, calcula o consumidor, que vê na microgeração um caminho sem 
volta. “No futuro, não vamos mais depender de concessionária. Cada um vai gerar a 

própria energia.” 
 
Na Fazenda Figueiredo, em Cristalina, o projeto do agricultor Luiz Figueiredo não é 

suficiente para abastecer todo o consumo propriedade. Mas o projeto virou uma 
referência no mercado.  

 
As 1.150 placas solares cobrem boa parte do lago formado com água das chuvas e, 
além de produzir energia, ajudam a reduzir a evaporação da água - usada para 

irrigação no período de seca. “O governo já demonstrou interesse em replicar o modelo 
num trecho de elevação da Transposição do São Francisco”, disse Figueiredo, que 

gastou R$ 2 milhões no projeto. 
 
Apesar do consumo da fazenda ser quatro vezes maior à produção do sistema, ele 

afirma que tem conseguido fazer uma boa economia. “Só com a bandeira vermelha 
(uma tarifa extra), meu gasto com a conta de luz sobe R$ 20 mil por mês.” Figueiredo 

planeja construir novas plantas solares. “Mas gosto de fazer tudo com o pé no chão, 
aos poucos.” 
 

Geração remota 
Ao contrário do fazendeiro, que tem espaço de sobra para instalar novos módulos 

fotovoltaicos, muitos consumidores têm limitações de área. E é nesse grupo de 
consumidores que muitas empresas estão de olho.  
 

A nova tendência é a geração remota. Uma empresa investe e constrói uma planta 
maior numa área e aluga para consumidores que estejam na mesma região de 

concessão. A ideia é que esse valor que será pago pelo cliente fique bem abaixo do 
que ele paga na conta de luz. 
 

A Solar Grid, por exemplo, está finalizando um projeto em Januária, em Minas Gerais, 
para atendera uma das maiores redes de escolado Estado.”Nós investimos no projeto 

e garantimos a entrega da energia. 
 

Do outro lado, o consumidor tem desconto de até 50% (em relação à conta de luz) 
num contrato de 10 a 15 anos”, afirma o diretor da empresa, Digo Zaverucha. A 
empresa tem 500 projetos instalados no Paí se 150 em negociação, sendo metade 

referente a esse novo modelo de negócio em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e na Região Nordeste. 

 
A concorrente Capitale Energia também tem projetos nesse formato. A empresa 
desenvolve um empreendimento fotovoltaico, de 1 megawatt (MW), que começará a 

ser construído em dois meses e entrará em operação em 10 meses. Essa unidade 
deverá atender 350 pontos de consumo. 

 
O grupo também tem projetos com base em outras fontes de energia, como hídrica, 
na modalidade arrendamento. “Esse é um mercado que tem de ser incentivado e 

regulado, pois dá acesso a um número muito maior de consumidores”, afirma o sócio-



fundador da empresa, Daniel Augusto Rossi. CPFL e Engie também entraram nesse 
nicho de mercado. 
 

“Estamos num ritmo vertiginoso de crescimento do setor, mas temos de considerar 
que partimos de uma base pequena e temos em nosso horizonte um mercado de 83 

milhões de consumidores. Ou seja, ainda atingimos um universo muito pequeno”, diz 
o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo 

Sauaia. Isso significa, por outro lado, uma grande oportunidade de negócio para 
empresas que já estão aqui e para estrangeiras. 
 

Conta de luz terá de novo bandeira vermelha 2 em julho por falta de chuvas, 

diz Aneel 

02/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 29-06-2018) 
 
Continuidade da metodologia tarifária deve-se à manutenção das condições 

hidrológicas desfavoráveis e à tendência de redução no nível de armazenamento dos 
principais reservatórios 

 

 
 
Mais cedo nesta sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já havia 

previsto chuvas aquém da média nas hidrelétricas do país em julho  
 

A bandeira tarifária para as contas de luz em julho permanecerá vermelha, em 
patamar 2, o mais alto nível, gerando custo adicional de 5 reais a cada 100 kWh 
consumidos, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

 
De acordo com a reguladora, a repetição da bandeira "deve-se à manutenção das 

condições hidrológicas desfavoráveis e à tendência de redução no nível de 
armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional". 
 

Mais cedo nesta sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já havia 
previsto chuvas aquém da média nas hidrelétricas do país em julho. Ao mesmo tempo, 

estimou um aumento de 3,5 por cento na carga de energia do sistema. 
 
O sistema de bandeiras foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da 

geração de energia elétrica. Com previsões de chuvas abaixo da média ao longo dos 
próximos meses na região dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de 

geração do Brasil, existe uma expectativa generalizada de que se mantenha nos 
próximos meses a chamada bandeira tarifária vermelha nível 2, já acionada em junho, 
segundo especialistas ouvidos pela Reuters. 

 

Tecnologia do blockchain começa a ser usada por empresas 

02/07/2018 – Fonte: PEGN (publicado em 01-07-2018) 
 

O blockchain, tecnologia que acaba com a intermediação de terceiros nas transações, 
tem muitas aplicações no mercado. 
 

Todos os envolvidos com o blockchain usam a mesma palavra para descrever essa 
tecnologia: revolucionária. O blockchain é uma maneira tão diferente de organizar a 

informação que virou uma ferramenta estratégica para vários setores de negócios. 
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Também conhecido como protocolo de confiança, o blockchain é uma tecnologia que acaba 
com a intermediação de terceiros nas transações. Ele funciona como um registro público 
de testemunhas. Visualmente, podemos dizer que o blockchain é uma sequência, um 

código.  
 

No blockchain, as “testemunhas” de uma transação, por exemplo, não são pessoas e sim 
computadores espalhados pelo mundo. A troca ou venda só acontece quando as máquinas 

que guardam o código confirmam a transação. É uma maneira descentralizada de 
armazenar e compartilhar informação, sem precisar de intermediário. 
 

O empresário Fernando Steller usa o blockchain para a certificação de documentos 
transacionais: faturas de cartão de crédito, apólices de seguros. “Eu quero validar se esse 

documento é da seguradora mesmo, então eu arrasto ele aqui e nesse momento ele 
começa a fazer a validação dos blocos de blockchain. Para entender, ele puxa essa 
informação. Então, ele fala ‘blockchain ok’, foi confirmado e registrado na rede. Ele te dá 

essa assinatura digital”, explica. 
 

Transações financeiras com as criptomoedas, como bitcoin, e a certificação são as duas 
aplicações mais conhecidas do blockchain. Mas existem outras como garantir a 
procedência de produtos, roupas, por exemplo. “O consumidor quando chega no varejo e 

lê o código de barras no celular vê a história daquele produto”, relata Carl Amorim, da 
Blockchain Research Institute. 

 
Imagine um produtor de cerveja artesanal. Ele pode registrar a receita dele no blockchain 
como se fosse uma patente. Depois, compartilha a fórmula, para ser produzida em 

qualquer parte do país. 
 

Cada vez que o arquivo é utilizado, é feita uma cobrança e o dinheiro cai na conta do 
criador da cerveja. Carl Amorim explica que o que que falta para fazer isso hoje é a 
tecnologia de atrelar esse aplicativo a uma carteira de pagamento. E se é possível fazer 

isso com cerveja, pode ser feito com cosmético, com produto de limpeza ou com qualquer 
coisa. 

 
O blockchain é cheio de possibilidades e para entender o poder dessa tecnologia, é só 
pensar na revolução que foi a internet. 

  

Trabalhador poderá receber salário em fintech 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Portabilidade bancária vira digital e pode ser pedida na instituição escolhida 

por cliente  
 

O trabalhador que deseja receber em um banco diferente daquele que a empresa 

escolheu para depositar o salário terá regras mais simples de portabilidade. 
 
A transferência poderá ser solicitada pela internet e na instituição de destino do 

dinheiro. Será preciso informar o nome e o CNPJ da empresa para qual trabalha e o 
banco em que recebe o pagamento. A portabilidade deverá ser confirmada em cinco 

dias. 
 

Além disso, será possível enviar o salário para contas de instituições financeiras não 
bancárias. Por enquanto, a única habilitada pelo Banco Central que oferece o serviço 
é o Nubank. 

 
As novas regras do Banco Central entraram em vigor neste domingo (1º) e se parecem 

com a portabilidade de telefonia celular, porque visam eliminar uma eventual 
resistência de bancos em fazer a transferência. Até então era preciso pedir 
portabilidade ao banco com o qual queria deixar de se relacionar. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/trabalhador-podera-receber-salario-em-fintech.shtml
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Problemas com a conta salário, como a não transferência de recursos, foram o quinto 
assunto com o maior número de reclamações no Banco Central no primeiro trimestre 
deste ano, com 564 queixas.  

 
Os bancos costumam fechar acordos para administrar a folha de pagamento das 

empresas e, em alguns casos, pagam para prestar o serviço. O objetivo é acessar uma 
base de clientes com renda mensal estável e oferecer toda a cesta de serviços 

bancários mais facilmente. 
 
Quando existem esses contratos, as instituições financeiras devem oferecer a conta 

salário, que não tem cobrança de tarifas e inclui alguns serviços básicos, como cartão 
de débito e cinco saques por salário, além da portabilidade gratuita para outro banco, 

se esse for o desejo do trabalhador. 
 
Já os bancos que recebem salários portados do concorrente costumam acenar com 

vantagens aos correntistas, como descontos ou isenção de tarifas de manutenção de 
conta. A disputa deve ficar mais agressiva a partir de agora. 

 
O Banco Original lançou uma campanha publicitária chamando clientes e novos 
correntistas a pedir a portabilidade. A contrapartida é isenção de tarifas de conta e de 

anuidade do cartão de crédito, além de taxas de juros mais baixas. 
 

Para o Banco do Brasil, trabalhadores ainda vão preferir os grandes bancos para 
receber salários. "A decisão de onde ela vai creditar o salário vai além do preço", diz 
Bruno Alves, gerente executivo na diretoria de clientes pessoas físicas. 

 
Nos bastidores, um grande banco disse que ele e seus pares tendem a preferir olhar 

para o próprio umbigo no começo da nova regra, estimulando atuais correntistas que 
não usam a portabilidade, mas na prática já usam os serviços como banco principal, 
a solicitar a transferência automática.  

 
Também deve ser um período de observação do impacto da medida, para saber se 

correntistas de fato estavam insatisfeitos e agora vão acelerar a mudança para 
novatos. Só depois disso é que eles devem começar uma ação para conquistar novos 
clientes. 

 
Procurados, os grandes bancos disseram que as novas regras do BC são positivas e 

favorecem a competitividade. 
 

Quem Está Obrigado ao EFD-Reinf? 

02/07/2018 – Fonte: Contábeis.com  
 

Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes 
contribuintes: 

 
 
 

 
 

 
 

 

Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes 
contribuintes: 

 
I – pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1779549-correntistas-do-hsbc-devem-ir-para-o-bradesco-a-partir-de-outubro.shtml
http://www.contabeis.com.br/noticias/37422/quem-esta-obrigado-ao-efd-reinf/


II – pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ; 

III – pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB); 

IV – produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural nos termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na 
redação dada pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, 

respectivamente; 
V – associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que 

tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; 
VI – empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 

desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão 

de espetáculos desportivos; 
VII – entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, 
em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 (uma) associação 

desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e 
VIII – pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 

quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou como 
representantes de terceiros. 
Não está prevista a isenção de entrega por parte das empresas optantes pelo Simples 

Nacional. Entretanto, ato específico do Comitê Gestor do Simples Nacional 
estabelecerá condições especiais para entrega da EFD-Reinf, a serem observadas pela 

pessoa jurídica optante pelo Simples. 
Base: art. 2º da Instrução Normativa RFB 1.701/2017. 
 

Por que é tão difícil privatizar estatais no Brasil? E por que vai ficar ainda 

pior? 

02/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Governo Temer prometeu privatizar diversas empresas estatais até o fim do 

mandato, mas quase nada saiu do papel. Decisão do ministro do STF Ricardo 
Lewandowski vai dificultar ainda mais o processo 
 

 
Na foto, Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) uma subsidiária da 
Eletrobras. Chesf/Divulgação  

   
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski de 

proibir a privatização de estatais e suas subsidiárias sem que haja autorização prévia 
do Congresso deve tornar ainda mais difícil a venda de companhias controladas pelo 

Estado.  
 
O governo Temer, por exemplo, prometeu privatizar diversas empresas estatais até o 

fim do mandato, entre elas a Eletrobras e a Casa da Moeda. Mas só se desfez de dez 
companhias em dois anos, sendo apenas duas vendidas (Celg D e NTS).  
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As demais foram incorporadas ou liquidadas. Dificuldades como interesses políticos, 
tabu em torno do tema, burocracia, insegurança jurídica, apetite dos investidores e os 
próprios erros do Planalto dificultaram a agenda de privatizações de 2016 para cá – e, 

agora, mais um elemento foi adicionado para deixar o caminho mais árduo, seja para 
este ou o próximo governo. 

 
Ministro do STF viu risco de “prejuízos irreparáveis” ao país com a venda de 

estatais 
Na decisão liminar, Lewandowski afirmou que, diariamente, vem sendo noticiadas 
iniciativas do governo para acelerar as privatizações e que essa tendência de 

desestatizações pode causar “prejuízos irreparáveis” ao Brasil.  
 

O ministro do STF resolveu, então, determinar que “a venda do controle acionário de 
empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ou 
controladas exige autorização prévia do Congresso”. Ele atendeu ação movida pela 

Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que alegaram 

inconstitucionalidade em trechos da Lei das Estatais.  
 
A determinação do ministro foi baseada em artigo da Constituição que exige a criação 

de “lei específica” para formação de estatal. Para Lewandowski, o mesmo princípio 
deve se aplicado na hora de privatizar uma empresa. A decisão, apesar de ser de 

caráter provisório e precisar da aprovação do plenário do Supremo para tornar-se 
definitiva, já está em vigor desde a última semana – alterando o curso dos processos 
de privatização no Brasil. 

 
Necessidade de aprovação do Congresso pode dificultar as privatizações 

Até então, o governo federal não precisava de autorização do Congresso para vender 
estatais, salvo casos vedados pela Constituição, pela lei que instituiu o Programa 
Nacional de Desestatização ou por marco regulatório de setores.  

 
É o caso, por exemplo, da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

Eletrobras. Mas, mesmo nesses casos, era permitida a venda de subsidiárias e 
empresas controladas pelas estatais sem aprovação do Legislativo. Agora, todos os 
processos terão de ter aval o Congresso. 

 
O professor de estratégia do Insper Sandro Cabral, especialista em privatizações, 

afirma que a decisão é republicana, mas vai tornar mais difícil o processo de venda de 
controle das estatais. Ele também diz que vai aumentar o “custo de negociação” para 
emplacar uma privatização entre os parlamentares. “Governos terão de investir um 

pouco mais nos ‘mimos’ para a base aliada.” 
 

O diretor do Observatório das Estatais da FGV, Marcio Holland, destaca o aumento da 
insegurança jurídica. “[A decisão do Lewandowski] traz uma insegurança muito grande 

para o processo de privatização. No caso da Eletrobras, você está falando de 37 
subsidiárias. Até então, a privatização de subsidiárias não precisava de autorização. 
Era uma decisão administrativa.” 

 
O processo de privatização de seis subsidiárias da Eletrobras foi o primeiro afetado 

pela medida. O leilão estava marcado para 26 de julho e foi agendado sem o aval do 
Congresso, conforme permitia a legislação. Com a decisão de Lewandowski, a 
Eletrobras propôs aos seus acionistas postergar o prazo de privatização para até 31 

de dezembro – à espera de uma mudança no entendimento do Supremo. 
 

A Petrobras também avalia a situação, já que seu programa de desinvestimento (ou 
seja, venda total ou parcial de suas subsidiárias) pode ser afetado. A expectativa da 
companhia é que o governo consiga reverter a decisão de Lewandowski. 

 



Governo Temer já tinha dificuldades para emplacar privatizações 
Mas, mesmo antes da decisão do ministro, o governo Temer já encontrava dificuldade 
para emplacar sua agenda de privatizações. O caso mais emblemático é o da 

Eletrobras.  
 

A ideia inicial do governo era vender a companhia de energia para fazer caixa. Um 
projeto de lei autorizando a venda foi enviado ao Congresso (no caso da Eletrobras já 

era necessário o aval legislativo). Mas o governo não teve força política para aprovar 
o projeto – ainda mais em ano eleitoral – e o caso está parado. 
 

A solução foi vender seis subsidiárias da Eletrobras, processo que até a última quarta-
feira (27) não precisava de autorização do Congresso. Só que o governo demorou 

tanto para executar essa solução que, agora, ela também corre o risco de não sair do 
papel. 
 

A falta de objetividade do governo Temer é apontada como um dos motivos para 
muitas das privatizações prometidas não terem saído do papel. “O governo toma a 

decisão de privatizar sem ter feito um estudo prévio. Depois que ele anuncia a 
privatização é que vai fazer estudos técnicos e avaliações. Só após isso ele envia esse 
material para o TCU [Tribunal de Contas da União], que vai descobrir problemas. 

Então, volta tudo desde o início”, explica Holland.  
 

“Quando o governo [Temer] anunciou a privatização de diversas empresas, houve uma 
euforia no mercado. Mas, depois, todo mundo viu que era espuma. Não houve estudo 
e análises. Todo mundo se perguntava: como vai ser a privatização das companhias, 

por leilão ou licitação? Não havia modelagem operacional definida. Então fica essa 
fragilidade inclusive para convencimento social”, completa o diretor do Observatório 

das Estatais da FGV. 
 
Cabral, do Insper, acrescenta que faltou ao governo Temer disposição para impor essa 

agenda a aliados. “O governo está no modo de sobrevivência. Fica difícil para ele 
concentrar energia em um programa de privatização, que é um processo naturalmente 

difícil. Ele precisa gastar energia. Isso significa contrariar aliado, comprar briga.” 
 
Pressões políticas e burocracia também tornam o processo lento 

Além das falhas do próprio governo no processo, pressões políticas atrapalham as 
privatizações, já que as estatais acabam sendo vistas por muitos políticos como 

“cabides de emprego”.  
 
“Quando você privatiza, você está tirando indicações políticas, uma série de benefícios. 

A tendência é a resistência [de políticos]”, diz Cabral. Parte dos políticos também se 
aproveita do fato de o tema ser um tabu, com muita gente associando a desestatização 

à ideia de desmonte do Estado, para ganhar o apoio popular na luta contra qualquer 
privatização.  

 
Outra dificuldade do processo, essa válida para qualquer governo, é a burocracia. Em 
geral, primeiro há o planejamento da privatização – que envolve a aprovação da ideia 

dentro do próprio governo, análise sobre a situação financeira da empresa, os motivos 
da desestatização e o arcabouço jurídico envolvido no negócio.  

 
Depois de aprovado internamente, vem a estruturação do projeto, normalmente a 
parte mais demorada. Ou seja, estudos e análises técnicas antes da publicação do 

edital, definição da modelagem operacional e consultas públicas. Publicado o edital, 
há rodadas de negociação com potenciais investidores, audiências públicas e análise 

dos órgãos de controle antes de ser feita a venda. 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) também mudou recentemente os critérios de 

acompanhamento das desestatizações. Desde a última semana de junho, o poder 
público precisa enviar para análise do TCU todas as informações sobre o processo com 



antecedência mínima de 150 dias da data de publicação do edital. Isso aumentou o 
prazo para que uma privatização seja concluída. 
 

E, apesar de contar com muitas fases, são comuns os questionamentos jurídicos 
durante o processo, seja do TCU, de classes sindicais, órgãos reguladores ou de 

empresas que querem comprar o ativo.  
 

Há, ainda, a questão do apetite dos investidores. “Por exemplo: agora o mercado de 
ações está em baixa, com vários IPOs de empresas privadas sendo cancelados. O 
mesmo vale para as possíveis privatizações.  

Se o mercado de ações estiver em baixa, tende a ser baixa a demanda pelas empresas 
a serem privatizadas”, afirma Fabiano Pompermayer, técnico de planejamento e 

pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
 
Um exemplo é o leilão de privatização da Lotex, loteria conhecida pelo jogo da 

“raspadinha” da Caixa Econômica Federal. O prazo de entrega de envelopes com 
lances acabou na terça-feira (26) e nenhuma proposta foi apresentada. O leilão estava 

marcado para acontecer no dia 4 de julho.  
 
Governo federal tem 144 estatais 

Atualmente, o governo federal tem 144 estatais, dez a menos do que em 2016. As 
principais são Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa e Correios, que 

possuem, juntas, 97 subsidiárias.  
 
As outras companhias são 18 estatais dependentes de recursos da União para 

funcionar e 29 que não dependem necessariamente de aportes públicos, mas que 
normalmente recebem investimentos do governo.  

 

Entram em vigor novas regras para o uso do cheque especial 

02/07/2018 – Fonte: Bem Paraná 

 

 
(Foto: Agência Brasil)  
 
A partir deste domingo (1º), entram em vigor as novas regras para uso cheque 

especial. As medidas, elaboradas pelo conselho de autorregulação da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), determinam a oferta de alternativas para o 

pagamento do saldo devedor com juros menores e condições mais vantajosas, além 
de ampliar a transparência e o detalhamento de informações sobre o uso desse tipo 
de crédito. O cheque especial é uma modalidade de crédito rotativo, vinculada 

diretamente à conta-corrente do usuário, sem necessidade de garantia. 
 

Os bancos orientam que o serviço seja usado somente em situações excepcionais e 
por pouco tempo, já que os juros cobrados são, de longe, os mais altos da economia. 
Em maio, segundo o Banco Central (BC), a taxa média de juros do cheque especial 

chegou a 311,9% ao ano. É quase 48 vezes maior do que a taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente em 6,5% ao ano e que serve de referência as demais taxas 

praticadas no mercado. 
 
Mudanças 

Uma das principais medidas que entram em vigor é a oferta automática de 
parcelamento mais barato para consumidores que usaram mais de 15% do limite 

https://www.bemparana.com.br/noticia/entram-em-vigor-novas-regras-para-o-uso-do-cheque-especial


disponível por 30 dias consecutivos. A oferta será feita nos canais de relacionamento 
e o cliente decide se adere à proposta. Caso não aceite, um novo contato deverá ser 
feito a cada 30 dias. 

 
Caso o consumidor opte pelo parcelamento do saldo devedor, os bancos poderão 

manter os limites de crédito contratados, levando em consideração as condições de 
crédito do cliente, ou estabelecer novas condições para a utilização e o pagamento do 

valor correspondente ao limite ainda não utilizado e que não tenha sido objeto do 
parcelamento, informou a Febraban. 
 

Os bancos também vão usar os canais de relacionamento com o cliente, como internet 
e telefone, para alertar o consumidor toda vez que ele entrar no cheque especial. No 

alerta, os bancos deverão informar que esse crédito deve ser utilizado em situações 
emergenciais e temporárias. 
 

Agora, nos extratos bancários dos clientes, o saldo em conta será informado de forma 
separada do saldo e do limite do cheque especial, para que o usuário do serviço não 

confunda o valor do crédito como sendo saldo positivo da própria conta. 
 
Pelas novas regras, as instituições financeiras terão sempre disponíveis ao consumidor 

uma alternativa mais barata para parcelamento do saldo devedor do cheque especial. 
 

As mudanças no cheque especial, tomada por iniciativa dos próprios bancos, ocorre 
exatamente um mês depois da entrada em vigor da resolução do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) que limitou e padronizou a cobrança de taxa de juros do rotativo cartão 

de crédito, que também é uma das mais altas do mercado. 
 

 
Números 
O cheque especial representa apenas 1,4% de todas as operações de crédito a pessoas 

físicas no país, com saldo emprestado de R$ 24,3 bilhões em maio. É uma modalidade 
mais cara e menos usada que outras opções de crédito.  

 
O saldo das operações com crédito consignado, no mês passado, atingiu R$ 321,4 
bilhões, com taxas de 25,4% ao ano, ou 1,90% ao mês. Os financiamentos imobiliários 

para pessoas físicas totalizaram R$ 573,3 bilhões em maio, com taxas de 8% ao ano 
(0,64% ao mês). 

 
Dos 155,8 milhões de clientes ativos do setor bancário em maio deste ano, 25 milhões 
usavam cheque especial, segundo a Febraban. Desses 25 milhões de clientes, cerca 

de 4 milhões se enquadrariam nas novas regras do cheque especial, pelos cálculos da 
federação. Eles representam 16% do total de pessoas que utilizam essa modalidade 

de crédito e 2,6% do total de clientes ativos do setor bancário. 
 

Brasil pode ganhar R$ 28,5 bilhões com guerra comercial China-EUA 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Estudo da CNI mostra que tarifas impostas pelos dois países possibilitam 
aumento das exportações brasileiras  

  
A guerra comercial entre Estados Unidos e China aumenta o potencial de exportação 
do Brasil para esses dois países em US$ 7,4 bilhões (R$ 28,5 bilhões) ao ano, de 

acordo com levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria), feito a pedido 
da Folha. 

 
Os EUA anunciaram sobretaxas de 25% sobre 818 produtos chineses, no valor de US$ 
34 bilhões (R$ 131 bilhões) em exportações, que passam a valer no dia 6 de julho. 
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Outros 284 produtos, no valor de US$ 16 bilhões (R$ 61,7 bilhões), serão alvo de 
consulta pública em 24 de julho e podem ter tarifas depois disso. 
 

Os EUA acusam a China de roubo de propriedade intelectual, por exigir de empresas 
americanas transferência de tecnologia para estatais chinesas, para terem acesso ao 

mercado chinês. 
 

A China anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre 545 produtos americanos, em um 
total de US$ 34 bilhões (R$ 131 bilhões), que também passam a vigorar em 6 de julho. 
Pequim avalia uma segunda rodada de sobretaxas sobre US$ 16 bilhões (R$ 61,7 

bilhões) em produtos americanos, ainda sem data definida. 
 

De forma geral, o Brasil, como todos os outros países, tende a sair perdendo com a 
guerra comercial por causa do impacto que essa escalada protecionista pode ter no 
crescimento mundial e nos preços das commodities. 

 
"Mas o levantamento mostra que há espaços que o Brasil pode ocupar, é hora de as 

empresas brasileiras se movimentarem, porque EUA e China vão buscar outros 
fornecedores", diz Diego Bonomo, gerente-executivo de Assuntos Internacionais da 
CNI. 

 
Alguns dos produtos americanos que passarão a ser taxados na China já são 

exportados pelo Brasil, como carne de porco, soja e pescados, e pode haver grande 
aumento significativo nas vendas. 
 

Cerca de 35% da exportação brasileira de pescados —que incluem peixe, crustáceos 
e moluscos— é destinada à China. 

 
Os produtos brasileiros pagavam sobretaxa de 12% para entrar no país, e hoje pagam 
7%. Grande parte dos exportadores de pescados para a China tem tarifa zero. 

 
"Com os americanos passando a pagar 25% de tarifa, ganhamos competitividade e 

vamos migrar para o mercado chinês, que vai pagar melhor", diz Eduardo Lobo, 
presidente da Abipesca (associação do setor). 
 

Ele espera alta de 12% na exportação, que é de US$ 240 milhões (R$ 925,2 milhões), 
por causa do redirecionamento das vendas e melhores preços. 

 
No caso de carne suína, o Brasil espera dobrar sua exportação para a China, de 48,9 
mil toneladas em 2017 para 100 mil toneladas neste ano. 

 
Segundo o estudo da CNI, o Brasil poderia aumentar em até US$ 6,4 bilhões (R$ 24,7 

bilhões) suas vendas para a China, passando a exportar produtos que vende para 
outros países, mas ainda não para o mercado chinês, ou vende muito pouco. 

 
É o caso de alguns produtos químicos, cereais, frutas e veículos. Eles também são 
exportados pelos americanos, mas passarão a ter tarifa de 25%. 

 
"Obviamente, não somos os únicos que vão tentar ganhar esse pedaço do mercado, e 

as novas tarifas não vão inviabilizar toda a exportação americana para a China, e vice-
versa", diz Bonomo. 
 

Existem alguns obstáculos que podem impedir o Brasil de aproveitar essas 
oportunidades, como o custo do transporte para a China, concorrência de outros países 

que têm preferências tarifárias e, no caso dos produtos agropecuários, barreiras não 
tarifárias. 
 

Por exemplo: o Brasil exporta 40 mil toneladas de suco de laranja para a China ao 
ano. 
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Mas o país não exporta alguns tipos de suco, porque regras aduaneiras aumentam 
muito o custo --e isso não mudaria; nem as tarifas de 25% sobre o suco americano, 
que tem pequena participação na China, fariam muita diferença. 

 
No mercado americano, o principal ganho será aumento de competitividade em 

produtos industriais. 
 

O Brasil exporta US$ 3,9 bilhões (R$ 15 bilhões) em produtos em que concorre com a 
China nos EUA, como autopeças, alguns tipos de máquinas, produtos químicos e 
plásticos, borrachas. 

 
Além disso, há cerca de US$ 1 bilhão (R$ 3,86 bilhões) em produtos que o Brasil já 

exporta para o mundo, mas não para os EUA, ou apenas em quantidades muito 
pequenas, e poderia passar a vender no mercado americano. 
 

São alguns tipos de veículos e tratores, máquinas e materiais elétricos, autopeças, 
plásticos e máquinas. 

 
Para o estudo, a CNI fez um levantamento de todos os produtos que passarão a ser 
taxados na China e nos EUA, determinou quais deles são exportados pelo Brasil para 

o mundo, mas não para esses países, e aqueles que já são exportados, e podem ter 
aumento. 

 
A CNI teve de converter os códigos tarifários dos EUA e da China para o código 
harmonizado de seis dígitos, o que implica perda de especificidade. 

 

Brasil disputa com Argentina a Copa por vaga na OCDE 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Para ganhar posto, governo recorre até a Sheldon Adelson, magnata dos 

cassinos amigo de Trump  
 

 
Sheldon Adelson, magnata dos cassino e amigo de Trump, presidente da empresa Las 

Vegas Sands Corporation - Yuya Shino/Reuters  
 
Na disputa com a Argentina por uma vaga na OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico), o Brasil recorreu até a um amigo do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, para tentar superar a resistência americana à entrada 

de um país emergente na entidade. 
 
Durante passagem por Brasília em maio, quando se reuniu com o presidente Michel 

Temer para falar de investimentos no país, o magnata dos cassinos Sheldon Adelson 
ouviu de técnicos do governo o pedido de endosso, junto a Trump, da candidatura 

brasileira. 
 
A estratégia não se resume a Adelson, um dos maiores doadores de campanha do 

presidente americano. Empresas e autoridades dos EUA que batem à porta do Palácio 
do Planalto não saem de lá imunes à pressão brasileira. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/brasil-disputa-com-argentina-a-copa-por-vaga-na-ocde.shtml


O Brasil formalizou o pedido de adesão à OCDE há um ano, e outros quatro países 
também pleiteiam a vaga —além da Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. 
 

Desde então, o país já cumpriu 39 das 237 exigências da entidade, a maior parte 
alinhamento a regras internacionais de tributação e melhoria de ambiente de negócios, 

para adiantar o processo. Enviou ainda, recentemente, um pedido de verificação do 
cumprimento de outras 90 recomendações da organização. 

 
Outro fator relevante, segundo assessores de Temer, foi o pedido do Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica) para fazer parte do comitê de concorrência da 

OCDE. Segundo eles, a decisão sai antes da escolha do novo país-membro e, se for 
aceito no comitê, o Brasil terá feito muitos gols para levar a vaga na Copa da OCDE. 

 
Mesmo assim, os argentinos parecem estar um passo à frente do Brasil. Em abril de 
2017, o presidente argentino, Mauricio Macri, se encontrou com Trump e obteve dele 

apoio direto. 
 

Neste ano, o alto escalão do governo americano reafirmou que os argentinos estão 
mais bem posicionados na disputa pela vaga. A Argentina apresenta como trunfo suas 
credenciais reformistas, que teriam um respaldo maior da população do que no Brasil, 

onde a reforma da Previdência, por exemplo, não foi votada. 
 

O país vizinho ainda tem cortejado os EUA oferecendo colaboração em diversas áreas, 
entre elas votações na ONU (Organização das Nações Unidas) e medidas 
antiterrorismo. 

 
Macri teria outros aliados igualmente fortes. Em entrevista ao jornal argentino Clarín 

em janeiro, ele afirmou que o presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler 
alemã, Angela Merkel, haviam reafirmado o apoio à Argentina. 
 

O Brasil, por outro lado, tem o apoio do secretário-geral da organização, Angel Gurría, 
e uma longa história como membro observador na entidade, participando de fóruns e 

apresentando contribuições às discussões regularmente. 
 
Quando o pedido brasileiro foi formalizado, em junho do ano passado, a expectativa 

era que seria respondido em dois meses e que, então, o processo de análise começaria. 
Até agora não houve resposta. Os americanos, que possuem o maior poder de decisão 

dentro da organização, se posicionaram contrariamente. 
 
Além da concorrência representada pela Argentina, há uma defesa de uma parte do 

alto escalão do governo americano de que a entidade, hoje com 35 países-membros, 
seja mantida como um “clube dos ricos”. Ou seja, um grupo menor, sem muitas 

posições divergentes. 
 

Tanto que na última reunião em que o assunto foi discutido pela OCDE, o endosso à 
candidatura argentina não foi formalizado. Isso foi encarado pelo Brasil como um sinal 
que o jogo ainda não está completamente perdido. 

 
A adesão é tão valorizada porque aumentaria a confiança internacional no país. Na 

avaliação do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, as medidas necessárias para 
a entrada ajudariam inclusive a reduzir o custo da dívida pública, já que a taxa de 
juros estrutural da economia, que leva em conta fatores como produtividade e 

ambiente de negócios do país, cairia. 
 

A Casa Civil também insiste na entrada do Brasil porque, se isso ocorrer, servirá de 
pressão sobre o Congresso para que metas de reformas microeconômicas sejam 
aprovadas: todas as medidas de redução de burocracia e melhora de ambiente de 

negócios que o Ministério da Fazenda encaminhou ao Congresso. 
 



Quatro em cada cinco cargos de liderança exigem habilidades em inovação e 

tecnologia, diz estudo 

02/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 01-07-2018) 

 
Pesquisa da empresa de consultoria Exec na região de Campinas, focada em 

'transformação digital', também mostrou que 22% dos 512 profissionais 
entrevistados não tinham ideia do que é este tipo de transformação. 

  
Escritório de consultoria em Campinas (SP) investe em transformação (Foto: Leandro 
Tortella/Weme/Divulgação) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Um estudo da consultoria nacional de recrutamento executivo Exec aponta que, na região de 
Campinas (SP), quatro em cada cinco cargos de liderança exigem habilidades voltadas para 
a "transformação digital". São pessoas que precisam saber desenvolver inovação e tecnologia. 

 
"A gente considera que é uma mudança de estilo de pensamento, de gestão, de governança. Uma 

mentalidade muito voltada para inovação", explica Fabio Cassab, sócio da Exec. 
 
O levantamento checou o nível de "consciência digital", isto é, se as empresas consideram 

que a tecnologia pode melhorar as relações humanas e ampliar a produtividade das empresas. 
Menos da metade, 48%, demonstrou ter esse tipo de consciência, enquanto 28% consideram 

que "transformação digital" consiste em investimentos em tecnologia. 
 
A pesquisa mostrou, ainda, que 22% dos 512 profissioniais entrevistados não tinham ideia do 

que é a mudança e dos resultados dela. 
 

"O profissional que não se atentar a essas habilidades terá muita dificuldade para chegar a cargos de 
liderança", explica Fabio Cassab, sócio da empresa. 
 

Não é só tecnologia 
O investimento em tecnologia representa um "braço" dessa mudança. Já a tecnologia em si, 

para Cassab, é apenas uma ferramenta. 
 

"É uma questão muito mais cultural do que tecnológica. Mas a tecnologia não deixa de ser uma 
variável", diz Cassab. 
O levantamento verificou, em um universo de 90 empresas da região, quais estão 

implementando projetos vinculados a este tipo de transformação.  
 

A pesquisa constatou que 65% das empresas investem em projetos nessa área, enquanto 
22% discutem sobre a possibilidade. Para os 13% restantes, as mudanças estão longe de se 
tornarem realidade. 

 
A transformação digital também é uma busca mundo afora. A Exec é membro da consultoria 

internacional Association of Executive Search and Leadership Consultants (Aexc), que 
entrevistou 850 líderes das maiores empresas do mundo - 65 brasileiros.  
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A conclusão do estudo foi que a mudança de mentalidade está entre as três maiores 
preocupações destes profissionais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados práticos 

Em relação aos ganhos trazidos por esse tipo de transformação, Cassab destaca eficiência e 
produtividade. Para explicar, ele usa como exemplo a evolução da comunicação entre as 
pessoas. 

 
"Eu comecei a me comunicar com pessoas enviando cartas. Em um determinado momento, surgiu 

o e-mail. Em outro, o WhatsApp. Agora pense o seguinte: três empresas nasceram enviando cartas 
e hoje já poderiam usar o WhatsApp, mas uma ainda acredita que carta é o melhor modelo", explica 
Cassab. 

 
Cofundador de uma consultoria de empreendedorismo e inovação em Campinas, Wagner 

Foschini Jr. disse ao G1 que, além do aumento de produtividade, essa transformação trouxe 
crescimento. 
 

"A gente sempre foi uma empresa de serviço. Hoje em dia, a transformação digital possibilita 
que a gente consiga começar a pensar em novos negócios direto para produtos", diz. 

 
Por meio desses produtos, que Foschini chama de "escaláveis" - que podem alcançar outros 

mercados -, o lucro da empresa aumenta. Segundo ele, enquanto a rentabilidade da parte de 
serviço da consultoria fica na ordem de 30%, a dos produtos ultrapassa 100%. 
 

"A tecnologia possibilita que você crie produtos, serviços e negócios que agregam muito mais valor 
para o cliente e promove, do ponto de vista da empresa, um crescimento muito mais rápido e com 

muito mais rentabilidade", diz Foschini. 
 
Habilidades comportamentais 

De acordo com Cassab, as empresas dão cada vez mais importância para as habilidades 
comportamentais do profissional. Isso inclui inteligência emocional, resiliência e 

relacionamento interpessoal. 
 
"Se você vai fazer um processo seletivo, independente da função, as empresas olham a 

capacidade que o profissional tem de trabalhar nesse ambiente de constante evolução", diz. 
 

Além disso, o sócio ressalta a necessidade de o profissional estar sempre antenado com as 
novidades e tendências do seu ramo. E recomenda o desapego a antigas práticas. 
 

"Quando você vai entrevistar um profissional e ele se apega a coisas que fazia no passado, isso é 
considerado limitado. É muito mais legal quando você vê pessoas que se conectam com aquilo que 

eles podem fazer no futuro, com a possibilidade de trazer benefícios e ganhos para a empresa 
olhando lá na frente", conta. 
 

 
 

 
 
 



Disparada da inflação corrói ganho de investimentos no mês de junho 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-06-2018) 
 

Preços subiram após a paralisação dos caminhoneiros, mas cenário negativo 
não deve se repetir  
 

Os principais investimentos dos brasileiros perderam para a inflação no mês de junho, 
reflexo da taxa básica de juros em nível historicamente baixo combinada com a 
disparada de preços após a paralisação dos caminhoneiros. 

 
Os bloqueios nas estradas no final de maio causaram problemas de abastecimento 

país e fizeram os preços subir. 
 

O IPCA (inflação oficial do país) de junho será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) no dia 6 de julho. 
 

A expectativa de economistas ouvidos pela agência de notícias Bloomberg é de que o 
feche o mês em alta de 1,26%, o que equivale a quase toda a alta acumulada no ano, 

de 1,33%. 
 
Mesmo assim, o Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 6,5% ao ano porque 

considerou que choques nos preços seriam absorvidos nos próximos meses. Na 
prática, a lentidão na retomada da economia impede que custos mais altos continuem 

a ser repassados a consumidores. 
 
Mas a combinação de juros baixos e inflação em alta penalizou investimentos em renda 

fixa. Poupança, CDBs de grandes bancos, fundos simples e até títulos públicos que 
acompanham a taxa de juros saíram no prejuízo. 

 
No acumulado do ano, parte desses produtos ainda conseguem garantir ganho real 
quando considerado o rendimento bruto, sem desconto do Imposto de Renda. 

 
"Esse número vai assustar o pequeno investidor, mas a inflação não vai se perpetuar.  

 
No próximo mês ela provavelmente vai desabar", diz Michael Viriato, professor de 
finanças do Insper e autor do blog De Grão em Grão, hospedado pela Folha. 

 
A recomendação é não alterar de forma significativa os investimentos apenas com 

base no resultado de junho. 
 
Viriato sugere, porém, que mesmo investidores bastante conservadores tenham 

algumas aplicações que garantam ganho acima da inflação, como são os títulos 
públicos Tesouro IPCA+. Esse tipo de investimento paga uma taxa de juros 

predeterminada e mais a variação da inflação do período. 
 
O pior desempenho no mês foi o da Bolsa, que caiu 5,20%. O Ibovespa, principal 

índice acionário do país, sofre com a piora nas perspectivas para a economia também 
na esteira da greve dos caminhoneiros. 

 
Até a metade de maio, boa parte dos economistas previa alta do PIB (Produto Interno 

Bruto) acima de 2%. Agora, as previsões se situam entre 1% e 2%. 
 
Desde então, a Bolsa sofreu fortes perdas. O cenário negativo arrefeceu nesta semana, 

que terminou com alta de 3% do Ibovespa, a 72.762 pontos. 
 

Analistas do mercado financeiro esperam que as oscilações bruscas persistam nos 
próximos meses, pelo menos até que a corrida eleitoral ganhe contornos mais 
definidos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/disparada-da-inflacao-corroi-ganho-de-investimentos-no-mes-de-junho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/com-paralisacao-ipca-15-sobe-111-em-junho-e-tem-maior-alta-para-o-mes-desde-1995.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/entenda-a-cronologia-da-paralisacao-dos-caminhoneiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/bc-mantem-taxa-de-juros-em-65-ao-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/com-selic-a-65-poupanca-bate-maioria-dos-fundos.shtml
https://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/em-tres-meses-bc-reduz-previsao-para-alta-do-pib-em-1-ponto-para-16.shtml


Para julho, no entanto, as oscilações podem ser menos bruscas dado o período de 
férias, que diminui as notícias do campo político. Nesse momento, investidores 
poderiam centrar atenções nas notícias econômicas, mesmo que nem todas sejam 

positivas, diz Viriato. 
 

O mesmo deve ocorrer com o dólar, que acumula 4% de alta no mês e 17% no ano. 
Nesta sexta, o dólar encerrou a R$ 3,8890. Essa disparada favoreceu investimentos 

em fundos cambiais, que são recomendados a investidores que têm, além de 
disposição ao risco, algum tipo de despesa em dólar, como viagens ao exterior. 
 

Câmbio para fim de 2018 sobe de R$ 3,65 para R$ 3,70, aponta Focus 

02/07/2018 – Fonte: Isto É  

 
O relatório de mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 2, pelo 
Banco Central (BC), mostrou mudanças no cenário para a moeda norte-americana em 

2018. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano foi de R$ 3,65 para 
R$ 3,70 ante R$ 3,50 verificados há um mês.  

 
Já para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,60 ante R$ 
3,50 de quatro pesquisas atrás, de acordo com a previsão dos economistas do mercado 

financeiro consultados pelo BC. 
 

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

02/07/2018 – Fonte: Isto É  
 

Sob influência da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) e 
do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), ambos divulgados na semana passada, os 

economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa 
básica de juros) para o fim de 2018 e de 2019.  
 

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 2, que a mediana das 
previsões para a Selic este ano seguiu em 6,50% ao ano. Há um mês, estava no 

mesmo patamar. Já a projeção para a Selic em 2019 permaneceu em 8,00% ao ano, 
valor igual ao verificado há quatro semanas.  
 

No caso de 2020, a projeção para a Selic seguiu em 8,00% e, para 2021, também 
permaneceu em 8,00%. Há um mês, os porcentuais projetados eram de 8,00% para 

ambos os anos.  
 
Em 20 de junho, o Copom manteve a Selic no patamar de 6,50% ao ano. Na decisão, 

o colegiado não deu sinais de que vai manter a Selic neste nível nos próximos meses, 
ao contrário do que fez na reunião anterior, de maio.  

 
O Copom procurou ressaltar que as próximas decisões sobre juros dependerão da 

evolução da atividade, dos riscos para a inflação e das projeções para os índices de 
preços. Isso foi reiterado tanto na ata quanto no RTI da semana passada.  
 

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

verificado um mês antes.  
 
No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic foi de 8,00% para 7,88% ante 

8,00% de quatro semanas atrás. No caso de 2020, permaneceu em 9,00% e, para 
2021, também em 9,00%. Há um mês, estavam em 8,00% para 2020 e 2021. 

 
 
 

https://istoe.com.br/cambio-para-fim-de-2018-sobe-de-r-365-para-r-370-aponta-focus/
https://istoe.com.br/selic-no-fim-de-2018-permanece-em-650-ao-ano-preve-focus-2/


IPCA para 2018 sobe de 4,00% para 4,03% na projeção do Relatório Focus 

02/07/2018 – Fonte: Isto É 
 

Os economistas do mercado financeiro elevaram levemente a previsão para a inflação 
de 2018. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 2, 

pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 4,00% 
para 4,03%. Há um mês, estava em 3,65%. Já a projeção para o índice em 2019 

permaneceu em 4,10%. Quatro semanas atrás, estava em 4,01%. 
 
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2020, que seguiu em 4,00%. 

No caso de 2021, a expectativa permaneceu em 4,00%. Há quatro semanas, essas 
projeções eram de 4,00% para ambos os anos.  

 
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano, 
cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 

3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% 
a 5,75%). No caso de 2020, a meta é de 4,00%, com margem de 1,5 ponto (de 2,5% 

a 5,5%). Já a meta de 2021 é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 
5,25%).  
 

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 
prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus foi de 3,84% 

para 3,83%. Para 2019, a estimativa do Top 5 seguiu em 4,00%. Quatro semanas 
atrás, as expectativas eram de 3,24% e 3,75%, respectivamente. 
 

No caso de 2020, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 4,00%, ante 3,85% 
há um mês. A projeção para 2021 no Top 5 seguiu em 3,75%, ante 3,73% de quatro 

semanas atrás.  
 
Em 21 de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de junho subiu 1,11%. No 
acumulado do ano até junho, o IPCA-15 subiu 2,35% e, em 12 meses, avançou 3,68%. 

Também com influência sobre as projeções de inflação do mercado, o dólar à vista 
acumula alta de 16,96% em 2018.  
 

Os economistas do mercado financeiro consultados pelo Focus elevaram a previsão 
para a inflação em junho de 2018, de 1,11% para 1,15%. Um mês antes, o porcentual 

projetado estava em 0,40%.  
 
Para julho, a projeção passou de 0,34% para 0,35% e, para agosto, permaneceu em 

0,12%. Há um mês, os porcentuais eram de 0,30% e 0,20%, respectivamente.  
 

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado na semana passada, o BC 
informou que suas projeções de inflação no curto prazo são de 1,06% em junho, 

0,27% em julho e 0,20% em agosto.  
 
No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 

4,22% para 4,02% de uma semana para outra – há um mês, estava em 4,38%. 
 

A projeção mediana para o IPCA 2018 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis 
passou de 4,04% para 4,16%, conforme o Relatório de Mercado Focus. No caso de 
2019, ela permaneceu em 4,10%. Há um mês, essas projeções estavam em 3,75% e 

4,06%, respectivamente.  
 

Essas projeções do IPCA que consideram apenas os últimos 5 dias úteis são uma das 
novidades do novo formato do Focus. As projeções gerais do IPCA, que seguem 
fazendo parte do Focus, levam em conta os últimos 30 dias. Conforme o BC, a intenção 

https://istoe.com.br/ipca-para-2018-sobe-de-400-para-403-na-projecao-do-relatorio-focus/


de divulgar projeções com base nos últimos dias úteis tem como objetivo mostrar um 
retrato mais tempestivo do indicador de inflação. 
 

Esta segunda-feira foi a primeira vez em que o relatório Focus trouxe projeções para 
todo o horizonte relevante do Banco Central, que abrange os anos de 2018, 2019, 

2020 e 2021. A reformulação foi anunciada na última sexta-feira (29). 
 

Preços administrados 
O Relatório de Mercado Focus indicou nesta manhã manutenção na projeção para os 
preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado financeiro para 

o indicador este ano seguiu indicando alta de 6,30%. Para 2019, a mediana seguiu 
com elevação de 4,50%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,60% para 

os preços administrados neste ano e elevação de 4,50% no próximo ano.  
 
As projeções atuais do BC para os preços administrados, no cenário de mercado, 

indicam elevações de 7,2% em 2018 e 4,6% em 2019. Estes porcentuais foram 
atualizados no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI).  

 
Outros índices 
O relatório semanal do BC também mostrou que a mediana das projeções do IGP-M 

de 2018 passou de 7,18% para 7,67%. Há um mês, estava em 6,06%. No caso de 
2019, o IGP-M projetado foi de 4,48% para 4,50%, ante 4,45% de quatro semanas 

antes. 
 
Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) 

são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos produtos de atacado, em 
especial os agrícolas. 

 

IPC-S sobe 1,19% em junho, na maior taxa para mês da série histórica, diz 
FGV 

02/07/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu 1,19% em junho, 
acelerando fortemente ante a taxa de 0,41% apurada em maio, conforme a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), como reflexo dos problemas de oferta gerados pela greve dos 

caminhoneiros. A taxa foi mais alta para o mês da série histórica do indicador. Assim, 
o IPC-S acumula avanços de 3,00% no ano e de 4,43% em 12 meses, depois de 2,87% 

no período finalizado em maio.  
 
O resultado mensal do IPC-S ficou abaixo da mediana de 1,23% da pesquisa do 

Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo de 1,13% a 1,35%.  
 

Na comparação com a terceira quadrissemana de junho também houve avanço, já que 
a variação naquela leitura foi de 1,17%. No período, quatro das oito classes de 

despesas avançaram: Habitação (1,51% para 1,93%), Educação, Leitura e Recreação 
(-0,07% para 0,28%), Comunicação (0,22% para 0,32%) e Despesas Diversas 
(0,10% para 0,15%).  

 
Já os segmentos que registraram desaceleração entre a terceira quadrissemana e a 

quarta medição de junho foram Alimentação (1,80% para 1,59%), Transportes 
(1,45% para 1,25%), Vestuário (0,73% para 0,20%) e Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,49% para 0,40%).  

 
Influências  

A aceleração do IPC-S da terceira quadrissemana de junho para a última medição do 
mês teve motivação principal do grupo Habitação devido ao aumento de tarifa de 
eletricidade residencial, cuja taxa passou de 7,16% para 8,83%, segundo a FGV. Em 

maio, o aumento fora de 0,41%.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-sobe-119-em-junho-na-maior-taxa-para-mes-da-serie-historica-diz-fgv/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-sobe-119-em-junho-na-maior-taxa-para-mes-da-serie-historica-diz-fgv/


O item, que também foi a maior influência individual de alta do indicador no período, 
está sendo majorado pela substituição da bandeira amarela – vigente em maio – para 
vermelha 2, que cobra R$ 5 a cada 100 kWh utilizados.  

 
A gasolina também permaneceu entre os itens com maior contribuição para o avanço 

do IPC-S, embora já tenha começado a desacelerar na quarta quadrissemana, de 
5,55% para 4,12%, provocando o arrefecimento em Transportes.  

 
A greve dos caminhoneiros ocorreu na última quadrissemana de maio e afetou a oferta 
do combustível nos postos.  

 
Seguindo a lista de maiores influências individuais de alta, o leite tipo longa vida 

aparece em terceiro, com avanço de 8,24% para 12,77%. Depois, são listados 
condomínio residencial (2,19% para 2,65%) e plano e seguro de saúde (0,98% para 
0,99%).  

 
Nos outros grupos que registraram acréscimo nas taxas da terceira para a quarta 

leitura de junho, a FGV destacou o comportamento de salas de espetáculo (-0,70% 
para 0,15%) em Educação, Leitura e Recreação; mensalidade para TV por assinatura 
(0,17% para 0,54%) no segmento de Comunicação; e serviço religioso e funerário 

(0,24% para 0,62%) em Despesas Diversas.  
 

Em contrapartida, hortaliças e legumes (10,88% para -1,90%) já começaram a 
desacelerar após o choque causado pela greve dos caminhoneiros e foram a principal 
influência para a desaceleração de Alimentação.  

 
Da mesma forma, roupas (0,82% para 0,26%) contribuíram para o alívio em 

Vestuário; e artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,05% para -0,67%) ajudaram no 
arrefecimento de Saúde e Cuidados Pessoais.  
 

As principais influências individuais de baixa no IPC-S da quarta quadrissemana de 
junho foram tomate (8,28% para -8,16%), perfume (-0,15% para -1,54%), cebola 

(6,80% para -4,72%), alface (0,01% para -3,81%) e tangerina (-5,29% para -
7,62%). 
 

Estado pode estabelecer prazo para reajustar combustível, diz Cade 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-06-2018) 

 
Para presidente do órgão, medida serviria para enfrentar monopólio da 
Petrobras  
 

Alexandre Barreto, presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica), órgão que fiscaliza a livre concorrência, é a favor de que exista uma 

periodicidade para o reajuste dos combustíveis pela Petrobras. 
 
Para Barreto, isso não significa uma interferência indevida na política de preços da 

estatal. Ele acredita que o Estado deve regular um mercado em que há monopólio. 
“Se a Petrobras joga o preço para cima ou para baixo para inibir a importação, está 

agindo para afetar o competidor.” 
 

A posição de Barreto está alinhada com o governo, que desde a crise dos 
caminhoneiros tenta minimizar o impacto do repasse da cotação do petróleo aos 
preços. 

 
O presidente do Cade disse ainda que a tabela de preço mínimo de frete tem o mesmo 

efeito de um cartel, mas não é crime, porque o governo tem o direito de estabelecer 
“isenções antitruste”. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/estado-pode-estabelecer-prazo-para-reajustar-combustivel-diz-cade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/preco-do-diesel-cai-mas-nao-atinge-desconto-prometido-pelo-governo-diz-anp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/maioria-desaprova-paralisacao-e-quer-controle-de-precos-do-gas-e-do-combustivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/maioria-desaprova-paralisacao-e-quer-controle-de-precos-do-gas-e-do-combustivel.shtml


 
 

O presidente do Cade, Alexandre Barreto em seu gabinete, em Brasília - Pedro 
Ladeira/Folhapress  
* 

Cade e ANP montaram um grupo de trabalho para estudar o mercado de 
combustíveis. Como garantir a concorrência nesse setor? 

Como qualquer empresa, a Petrobras deve ter liberdade para definir sua política de 
preços. Por outro lado, cabe ao Estado assegurar condições para o melhor ambiente 
de concorrência possível. 

 
Temos um monopólio de fato, dado que a Petrobras responde por 95% do refino de 

combustíveis no Brasil. Nessas situações, é premente que o Estado interfira.  
 
Como se trata de um monopólio, há uma interpelação entre Cade e ANP. Quem 

deve definir questões relativas a periodicidade de reajuste de preços? 
Justamente para evitar essa zona cinzenta, nos juntamos para analisar a situação e 

criar critérios para que a Petrobras aja, inclusive reajustando preços. 
 
Mas qual é o melhor caminho: regular os preços praticados pela Petrobras ou 

criar mais concorrência no refino?  
Insisto: não é regulação de preço, mas de atuação. O Estado não pode dizer para uma 

empresa praticar o preço x. 
 
Mas é muito importante entender, por exemplo, a dinâmica de importação de 

combustíveis e sua relevância para a formação de preço no mercado nacional. O único 
competidor que a Petrobras tem é a importação. 

 
Se a Petrobras joga o preço para cima ou para baixo para inibir a importação, ela está 

agindo para afetar seu competidor. Sob esse prisma, o Estado pode estabelecer uma 
periodicidade para reajuste do combustível.  
 

Os importadores precisam de uma previsibilidade mínima para competir. 
 

As soluções, no entanto, não são excludentes. As agências de governo também podem 
incentivar uma maior competição no refino no Brasil. 
 

Quando vocês esperam concluir essa análise em conjunto com a ANP?  
O grupo de trabalho tem três grandes eixos. Primeiro, estudar a estrutura do mercado 

e indicar medidas para mitigar ou corrigir o problema, como, por exemplo, 
periodicidade para o reajuste de preços da Petrobras. 
 

Segundo, apresentar caminhos para que as medidas já propostas pelo Cade (autorizar 
as distribuidoras a importar combustíveis diretamente, mudar regras tributárias no 

setor, permitir venda de etanol direto para os postos etc) sejam implementadas. 
  
E, por último, avaliar se as medidas tomadas pela ANP no contexto da crise dos 

caminhoneiros podem ser mantidas ou não. Esperamos até o fim de setembro já 
termos resultados. 

 
 



Não é um tema muito polêmico para discutir às vésperas das eleições?  
Algumas medidas poderiam ser determinadas por medida provisória, outras envolvem 
o Congresso e outras são mais complexas, porque implicam alterações tributárias nas 

27 unidades da Federação. 
 

O que pretendemos é implementar questões regulatórias e sinalizar para o governo e 
o Congresso as alterações legais necessárias. A sugestão para o reajuste dos 

combustíveis pode vir até antes, porque a ANP já tem uma consulta pública aberta 
sobre isso. 
 

Em manifestação ao STF, o Cade avaliou que a tabela de preços mínimos de 
frete estabelecida pelo governo tem o mesmo efeito de um cartel. A tabela do 

frete é inconstitucional?  
Se a tabela é inconstitucional, cabe ao Supremo decidir. O que fizemos foi mostrar os 
efeitos anticoncorrenciais danosos para a economia, que são semelhantes a um cartel. 

O cartel ocorre quando empresas que deveriam competir combinam preços ou dividem 
o mercado. O efeito econômico criado pela medida provisória é o mesmo. 

 
Trata-se, então, de um cartel com anuência do governo?  
É uma questão semântica. Embora os efeitos sejam os mesmos, não é um cartel, 

porque foi estabelecido por uma lei e, portanto, não é crime. 
 

O governo pode pesar os dois princípios —da livre concorrência e do interesse público— 
para criar exceções à necessidade de competição. É o que chamamos de isenção 
antitruste. 

 
Um exemplo são os preços mínimos dos produtos agrícolas. Também é uma isenção 

criada por causa da necessidade de manter uma produção agrícola perene e garantir 
a segurança alimentar. 
 

ra um setor, o governo mina a legitimidade do Cade para punir outros cartéis?  
Não. O Cade continua tendo competência para atuar em todos os setores quando 

houver qualquer prática coordenada de estabelecimento de preços. Uma isenção 
antitruste para um setor não significa que o Cade deixa de atuar em qualquer outro 
segmento. 

 
Muitos setores estão entrando na Justiça contra a tabela do frete. Essa 

avaliação cabe apenas ao Judiciário ou o Cade pode atuar?  
O Cade não teria competência legal para dizer o que o governo pode ou não fazer e 
também não pode investigar uma prática legitimada pela lei. 

 
Vale lembrar que, neste momento, a tabela do frete não é válida. A medida provisória 

está valendo, mas, para gerar efeitos práticos, precisa ser regulamentada pela ANTT. 
 

Tivemos três regulamentações, mas todas revogadas. Na prática, não há regulação 
alguma. Não há uma menção expressa na lei de que a norma anterior volta a vigorar.  
 

Hoje nenhum transportador pode exigir o cumprimento de fretes mínimos, porque não 
há parâmetro definido. 

 
Qual é o pior efeito que a tabela do frete pode trazer?  
Historicamente o Brasil tem muitos exemplos de como preços mínimos ou o 

congelamento de preços podem até trazer benefícios no curto prazo, mas acabam 
gerando disfunção no médio e longo prazo. 

 
No caso dos fretes, o primeiro efeito será o impacto nos preços dos produtos. Se 
houver aumento no custo do frete, quem vai pagar essa conta é o consumidor. 

 



O governo também estabeleceu que 30% do frete da Conab será feito pelos 
caminhoneiros autônomos. Só que órgãos públicos são obrigados a fazer 
licitação. Como resolver esse impasse?  

Uma reserva de mercado provoca distorção competitiva e aumento de preço, mas, de 
maneira similar à tabela do preço, uma vez estabelecida por lei, não há possibilidade 

de o Cade fazer qualquer tipo de análise. 
 

Novamente temos aqui dois interesses públicos que se chocam: a possibilidade do 
governo apoiar determinado setor e o dever de licitar para garantir a melhor oferta e 
igualdade de competição entre todos os participantes. 

 
Quando isso acontece, cabe ao Poder Judiciário decidir qual princípio constitucional 

deve prevalecer.  
 
O Cade aprovou a compra de uma participação de 49,9% da XP pelo Itaú. A 

decisão vem sendo questionada, e o Banco Central dá sinais de que pode ser 
mais exigente. O Cade errou?  

Estou muito tranquilo em afirmar que não vemos problemas na aquisição da XP pelo 
Itaú. A decisão refletiu o voto da maioria. 
 

O mercado de plataformas de investimento é dinâmico e vive um processo de 
transformação. O modelo de negócios acordado entre Cade e Itaú/XP prevê que não 

haja intromissão do banco para restringir as aplicações ofertadas pela XP. Não faz 
sentido o Itaú adquirir o controle da XP para inviabilizar a corretora porque haveria 
fuga de clientes. 

 
A XP construiu sua carteira roubando clientes dos bancos e é razoável supor 

que o Itaú queira tirar a corretora do mercado. Existem concorrentes capazes 
de atender clientes eventualmente insatisfeitos com a XP depois da 
aquisição? 

São nove concorrentes relevantes no mercado. Quando a XP começou, ela detinha 
praticamente 100% do mercado. Passados alguns anos, tem cerca de 40%. 

 
A conselheira Cristiane Alkmin disse ao jornal O Estado de S. Paulo que a 
aquisição não deveria ter sido aprovada. Sua manifestação afeta a 

credibilidade do Cade?  
Obviamente podemos ter opiniões discordantes. Aliás, meu papel como presidente é 

garantir que qualquer conselheiro possa externar sua opinião. O que não significa que 
haja um enfraquecimento da decisão do Cade por não ter sido unânime. 
 

Cade e BC se comprometeram a atuar em conjunto em fusões e aquisições do 
sistema financeiro. Se o BC for mais duro que o Cade, pode minar o poder do 

órgão? 
O memorando prevê que analisaremos conjuntamente, porém de maneira 

independente. Podemos trocar informações, impressões, agir de maneira coordenada, 
mas respeitando a independência de cada órgão. Temos duas autarquias emitindo 
opinião, basta o não de uma delas para que a operação não ocorra. É preciso um duplo 

sim para uma aprovação. Isso significa que teremos sempre a mesma opinião? Não 
necessariamente. 

 
O BC sinaliza que pode vetar a aquisição de novas fatias da XP pelo Itaú. Já o 
Cade decidiu que, se o Itaú quiser assumir o controle, a operação terá que 

ser revista. Por que a diferença?  
O caso ainda está em análise pelo BC. Antecipar como será o mercado em seis anos 

[prazo para o banco tem para exercer o direito de comprar até 75% da XP] é difícil. 
Em vez de fazer futurologia, é melhor aguardar e tomar a melhor decisão. Teremos a 
oportunidade única de avaliar um negócio ao longo de sua maturação. Pode até ser 

que daqui a seis anos essa preocupação do Itaú comprar o controle da XP não faça 
mais sentido. 



RAIO-X  
 
Alexandre Barreto, 44 

Presidente do Cade há um ano. Funcionário público de carreira há 25 anos, já trabalhou 
no TCU, no Senado, na Receita Federal e no Tesouro Nacional. É mestre em 

administração pública pela Universidade de Brasília 
 

Entenda o Cade 
O que analisa? 
Operações de compra e venda de empresas, condutas anticompetitivas (como 

formação de cartel), e pedidos de acordo de cessação de conduta anticompetitiva ou 
leniência 

O processo 
Todos os processos no Cade começam na Superintendência-Geral, a área técnica do 
órgão. Cabe à SG, como é conhecida, instruir os casos que depois serão julgados pelo 

tribunal. Ele pode aprovar compra e venda de empresas em que não há ameaça à 
competição 

Julgamento 
A SG envia o caso para o tribunal do Cade, grupo hoje formado por seis conselheiros, 
além do presidente. Cada caso é distribuído para um dos conselheiros, que fará 

estudos adicionais antes de fazer seu relatório  
Recursos 

Quando há reclamação ao conselho de alguma decisão da SG, um dos conselheiros 
pode rever o caso 
 

Tabelamento começa a inviabilizar frete de menor valor, dizem setores 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Para quem não têm margem para negociar, não compensa fazer transporte  
Empresas que lidam com cargas de menor valor agregado são as que mais têm sentido 

as consequências do tabelamento do frete pela ANTT (agência de transportes 
terrestres), segundo entidades setoriais. 

 
Em segmentos como o de reciclagem, o custo de transporte representa um terço das 
despesas, afirma Milton Rego, presidente-executivo da Abal (do setor de alumínio). 

“A maioria das empresas está segurando esse aumento, mas para muitos pequenos e 
médios, que não têm margem para negociar, não compensa fazer o transporte”, diz 

ele. 
 

  
Para quem não têm margem para negociar, não compensa fazer transporte - Danilo 
Verpa/Folhapress  

 
Essa situação tem acontecido com setores que utilizam frete de retorno (quando 
caminhões transportam os bens na volta de uma entrega), que costumava ser mais 

barato, diz Pablo Cesario, da CNI (confederação da indústria). 
 

É este o caso no setor de material de construção, diz José Carlos Martins, da Cbic 
(câmara da construção). “Asfalto, por exemplo, se tornou inviável em muitos pontos 
do país.” 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/07/tabelamento-comeca-a-inviabilizar-frete-de-menor-valor-dizem-setores.shtml


As fabricantes de pneus, que têm uma obrigação legal de recolher os produtos 
descartados, preveem um aumento de 23% nos gastos com reciclagem por causa do 
frete mais caro, segundo a Anip (associação do setor). 

 
O recolhimento dos pneus não chegou a ser totalmente interrompido, mas sofreu 

reduções em várias regiões, afirma Klaus Curt Müller, presidente da entidade. 
 

“Calculamos um impacto de R$ 23 milhões só nesse processo, sendo que é um custo 
totalmente pago pelas empresas.” 
 

Fiat convoca recall de mais de 200 mil veículos por falha em sistemas de 

ignição e injeção 

02/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 29-06-2018) 
 
A Fiat informou nesta sexta-feira (29) que vai fazer recall de cerca de 223 mil veículos 

no Brasil por falha em relés dos sistemas de ignição e injeção de combustível que 
podem gerar parada no funcionamento dos motores.  

 
Os carros envolvidos abrangem os principais modelos da montadora italiana vendidos 
no país: Uno, Argo, Mobi, Toro, Grand Siena, Strada, Palio Weekend e Fiorino, de anos-

modelo entre 2017 e 2019.  
 

O maior volume de recall envolve a picape Toro, 48.900 veículos.  
 
Segundo a Fiat, em casos extremos o desligamento inesperado do motor pode 

comprometer "as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de 
colisão, além de possibilitar a ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos 

passageiros e a terceiros". 
 

Chevrolet mexe pela primeira vez na Spin e minivan fica com cara de brava 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-06-2018) 

 

 

 

A nova minivan Chevrolet Spin Activ 

A Chevrolet tem na Spin seu público mais fiel. Pesquisas da marca mostram que os 
clientes trocam uma por outra, seja para o trabalho ou para a família.  
 

Após seis anos, a montadora mexe pela primeira vez no visual da minivan, para 
acrescentar um pouco de emoção a uma compra tão racional.  

 
A primeira versão apresentada da linha 2019 é a aventureira Activ. Os adesivos e o 
estepe pendurado na tampa traseira foram removidos em prol de um visual mais 

limpo.  
 

Novas molduras de plástico nas laterais e na base dos para-choques combinam com o 
novo estilo. Sai a dianteira arredondada, entra um conjunto com capô mais baixo e 

faróis estreitos, que deixam a minivan com cara de brava.  
 
O banco traseiro passa a correr sobre trilhos, melhorando o espaço no porta-malas e 

o acesso à terceira fila de assentos. Os lugares extras agora estão disponíveis também 
na versão Activ.  

https://www.bemparana.com.br/noticia/fiat-convoca-recall-de-mais-de-200-mil-veiculos-por-falha-em-sistemas-de-ignicao-e-injecao
https://www.bemparana.com.br/noticia/fiat-convoca-recall-de-mais-de-200-mil-veiculos-por-falha-em-sistemas-de-ignicao-e-injecao
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/06/1973333-chevrolet-mexe-pela-primeira-vez-na-spin-e-minivan-fica-com-cara-de-brava.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/05/1969971-carro-mais-vendido-do-brasil-onix-ganha-equipamentos-e-nova-cor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/04/1873738-como-escolher-um-carro-consumidor-deve-sempre-avaliar-o-proprio-perfil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/01/1848257-chevrolet-exibe-novo-utilitario-para-os-eua-e-prepara-outro-que-vira-ao-brasil.shtml


A minivan com estilo fora de estrada tem forrações em cinza e preto na cabine com 
costuras verde-limão. A combinação funciona bem.  
 

A marca adiciona cinto de segurança com três pontos no assento central (antes era 
abdominal) e ancoragem para cadeirinhas infantis. Mas ainda faltam itens importantes 

de proteção.  
 

Há somente airbags frontais, exigência legal no Brasil. Modelos compactos com preço 
inicial abaixo de R$ 50 mil já oferecem bolsas laterais, que na Chevrolet só estão 
disponíveis em carros que custam mais de R$ 90 mil.  

 
Também não há controles de tração e de estabilidade.  

 
Para justificar a falta desses itens de segurança, a empresa usa a matemática. O 
cliente da Spin valoriza mais itens de conectividade –como a central multimídia 

MyLink– e não daria para manter o preço que esse público está disposto a pagar caso 
novos equipamentos de proteção fossem adicionados.  

 
Hoje, a linha 2018 da minivan parte de R$ 62.350 na versão LS manual, equipada com 
ar-condicionado, direção com assistência elétrica, motor 1.8 flex (111 cv) e 

acionamento elétrico dos vidros e das travas das portas. É um pacote modesto, mas 
nenhum outro carro desse porte é vendido por menos de R$ 100 mil.  

 
Os preços da Spin 2019 serão revelados na próxima semana, mas devem ficar entre 
R$ 65 mil e R$ 80 mil –a mais cara será a versão Activ com sete lugares.  

A parte mecânica será mantida. A engenharia da Chevrolet havia atualizado seu motor 
1.8 em 2016, com redução de consumo.  

 
No último teste Folha-Mauá feito com a versão Activ 2017 automática, o consumo 
urbano foi de 9,3 km/l com gasolina. Na estrada, a média ficou em 17 km/l. As 

acelerações decepcionaram, com marcas na casa de 14 segundos nas provas de zero 
a 100 km/h.  

 
Segundo a marca, o câmbio passa por uma atualização na linha 2019 para melhorar 
o desempenho do carro.  

 
Sem outras minivans disponíveis na mesma faixa de preço, a Chevrolet concorre com 

os sedãs compactos que têm cabines espaçosas.  
 
Os que melhor reúnem aptidões para carregar uma família são Nissan Versa (R$ 54 

mil), Renault Logan 1.6 flex (R$ 56,9 mil) e Volkswagen Virtus (R$ 60 mil). Os preços 
são de versões equipadas com motores 1.6 flex e câmbio manual.  

*  
756 litros 

É a capacidade do porta-malas da Spin 2019 na versão cinco lugares quando o banco 
traseiro, que corre sobre trilhos, está posicionado o mais à frente possível  
R$ 65 mil 

É o preço estimado da versão de entrada da minivan Chevrolet, que começa a ser 
vendida no início de julho  

 

Peças alternativas para carros custam até 70% menos do que as originais 

02/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-06-2018) 

 
O mercado de reposição de peças automotivas é um dos poucos que cresce em tempos 

de crise.  
 
Em 2015, o faturamento do setor teve alta de 5% enquanto as vendas de carros caíram 

27%, segundo o Sindipeças e a Anfavea, que representam fornecedores e montadoras.  

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/vida-pratica/2018/03/1961969-peugeot-5008-vira-jipao-chique-e-chega-ao-brasil-a-partir-de-r-155-mil.shtml
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A conta é simples: quando os consumidores param de trocar seus veículos, a 
manutenção fica mais frequente. E, se o objetivo é economizar, vale procurar por 
alternativas para deixar o automóvel em dia.  

 
A assistente social Patricia Paiva Charpinel, 40, optou por seguir a orientação de seu 

mecânico e instalar um catalisador comprado em uma loja de autopeças no seu Fiat 
Uno Way 2012. A peça custou R$ 750, uma economia de quase R$ 500 em relação ao 

cobrado na concessionária.  
 
O preço mais em conta não significa qualidade inferior. Jefferson Oliveira, diretor da 

área de pós-venda da AEA (associação de engenheiros automotivos), diz que as 
mesmas marcas que fornecem peças para as montadoras também as disponibilizam 

em lojas e oficinas independentes.  
 
Entretanto, nem tudo o que é oferecido no mercado de reposição tem qualidade. 

Oliveira orienta o consumidor a conversar com um mecânico de confiança, que poderá 
indicar quais são as marcas com os melhores produtos.  

 
Peças que interferem diretamente na segurança precisam ter homologação do 
Inmetro, afirma o engenheiro. Se um jogo de pastilhas de freio não tem a certificação 

do órgão estampada na peça ou na embalagem, há risco de ter sido contrabandeada 
ou ser falsa.  

 
Segundo dados da ABCF (Associação Brasileira de Combate à Falsificação), velas, 
cabos de ignição, rolamentos e lâmpadas estão na lista dos produtos automotivos mais 

contrabandeados.  
 

"O motorista tem sempre que desconfiar dos milagres. Se a lâmpada custa R$ 10 e 
aparece uma por R$ 1, vai queimar em pouco tempo, a qualidade é ruim", diz Oliveira.  
 

Para não se aborrecer, o consumidor precisa pedir a nota fiscal e o termo de garantia 
de qualquer componente, para que possa exigir a troca ou o ressarcimento em caso 

de defeito.  
 
Se o carro estiver na garantia de fábrica, o dono deve verificar quais serviços podem 

ser feitos fora da rede autorizada sem que a cobertura fique comprometida.  
 

Foi o que fez a advogada Flávia Bacha Meana, 43. Ela comprou frisos laterais para o 
seu Peugeot 2008 em uma loja independente e afirma ter pago R$ 120 nas peças, que 
custavam R$ 660 na concessionária.  

 
Meana optou também por um módulo de fechamento automático dos vidros. O 

componente, que custava R$ 1.200 na autorizada, saiu por R$ 480.  
 

A advogada diz que os itens não afetam a garantia do carro, já que os oferecidos pela 
loja Peugeot também não são originais de fábrica.  
 

Em geral, a instalação de partes estéticas adquiridas no mercado paralelo não afeta a 
cobertura de fábrica e nem traz riscos ao motorista, mas pode interferir no valor de 

revenda do carro.  
 
De acordo com Luca Cafici, diretor-executivo da InstaCarro, empresa que faz a 

intermediação de vendas de veículos, um sistema de som fora dos padrões originais 
do automóvel pode criar dificuldades no futuro.  

 
"O consumidor pensa que o equipamento moderno vai elevar o valor do carro na 
revenda, mas acontece o contrário, lojistas valorizam o modelo original", diz Luca.  

 
PEÇAS ENCONTRADAS EM LOJAS INDEPENDENTES  

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/06/1895602-saiba-como-evitar-problemas-no-carro-que-so-aparecem-em-alta-velocidade.shtml
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1- Vidros: Há lojas especializadas no fornecimento e instalação de janelas e para-

brisas automotivos. Por ser uma área com poucos fornecedores globais, as 
peças encontradas fora das autorizadas têm o mesmo padrão das vendidas nas 
concessionárias. O motorista deve observar se a marca e a coloração são as 

mesmas do vidro danificado  
 

2- Pneus e rodas: Trocar o conjunto original por um de dimensões maiores pode 
ser prejudicial ao carro. O ideal é manter as rodas e só substituir os pneus, 
respeitando as medidas. As montadoras trabalham com diferentes fornecedores 

e há chances de encontrar preços mais em conta nas autorizadas, em 
promoções  
 

 
3- Lanternas e faróis: Lâmpadas de má qualidade queimam rápido e podem 

prejudicar a parte elétrica, mas também não é necessário comprá-las na 

concessionária. Escolha marcas reconhecidas e com certificação do Inmetro  
 

4- Discos e pastilhas de freio: Esses componentes podem custar até 70% a 
menos em lojas independentes, mas o motorista deve seguir a orientação do 
mecânico sobre quais marcas são confiáveis e verificar se há o selo do Inmetro 

nas peças  
 

 

5- Amortecedores: São peças de maior durabilidade –podem rodar por mais de 
50 mil quilômetros– que influem na segurança do carro. Por isso, o motorista 
deve pesquisar preços das marcas originais utilizadas pela montadora. São 

facilmente encontradas no mercado independente  
 

6- Radiador: O mais importante é respeitar o dimensionamento do sistema de 
refrigeração do carro. Há modelos em que o radiador de versões sem ar-
condicionado custa menos e se encaixa em carros equipados com o item de 

conforto, mas existe o risco de superaquecimento do motor em dias quentes  
 

 

7- Periféricos do motor: Velas e seus respectivos cabos estão entre as peças 
mais falsificadas. Caso seja preciso fazer a troca, o mecânico saberá diferenciar 

as boas das ruins  
 

8- Escapamento: Carros produzidos a partir da década de 1990 têm catalisador, 

fundamental para o controle dos níveis de emissões. É a peça mais cara do 
sistema de escape do carro, mas há itens de boa qualidade no mercado de 

reposição, homologados pelas montadoras e com preço até 50% menor que nas 
concessionárias  
 

*  

R$ 750 
Foi o preço pago pela assistente social Patricia Paiva em um catalisador original para 

o seu Fiat Uno. Na concessionária, a peça custava R$ 1.200  
 



30% 
Das lâmpadas automotivas encontradas no mercado de reposição são falsas ou 
contrabandeadas, de acordo com a ABCF (Associação Brasileira de Combate à 

Falsificação)  
 

Venda de veículos novos sobe cerca de 12% em junho até quinta-feira 

02/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 29-06-2018) 
Média de emplacamentos até a data por dia útil foi de 9,375 mil unidades 

 

 
 
Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em 

junho até a véspera somaram 187,5 mil unidades, um crescimento de 1 por cento 
sobre o mesmo período de maio e expansão de cerca de 12 por cento na comparação 

anual, informou uma fonte do setor nesta sexta-feira. 
 

Segundo os dados, a média de emplacamentos até a quinta-feira por dia útil foi de 
9,375 mil unidades. Com isso, se a média se mantiver nesta sexta-feira, o setor deve 
encerrar junho com vendas de 196,9 mil unidades, praticamente estável sobre os 195 

mil veículos vendidos em todo junho de 2017. 
 

Tenaris dispensa trabalhadores no Canadá sob impacto de tarifa do aço 
adotada por governo Trump 

02/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 01-07-2018) 

 
Cerca de 40 empregados foram dispensados pela empresa; corte de vagas foi 

anunciado no sábado. 
 
 

 A fabricante de tubos de aço Tenaris SA está 
temporariamente dispensando trabalhadores e 

ajustando a produção na sua planta canadense pelas 
incertezas no mercado mundial de aço causadas 
pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, informou 

um porta-voz da empresa. 
 

Cerca de 40 empregados foram dispensados pela 
empresa. 
 

"A implementação das tarifas criou um mercado pouco 
sustentável para servirmos nossos clientes americanos", 

disse o vice-presidente da Tenaris Canadá, David 
McHattie, acrescentando que esse empregados haviam 
sido contratados em janeiro deste ano. 

 
McHattie não comentou sobre os ajustes de produção ou 

queda na demanda. 
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O corte de vagas foi anunciado no sábado (30), no mesmo momento em que o Canadá iniciou 
medidas comerciais retaliatórias contra os Estados Unidos. 
 

O país decidiu implementar medidas punitivas em bens americanos no valor de 16,6 bilhões 
de dólares canadenses (US$ 12,6 bilhões), incluindo produtos de aço, xarope de bordo e suco 

de laranja, a partir deste domingo.  
 

O governo também anunciou um pacote de ajuda de 2 bilhões de dólares canadenses para 
proteger os setores de aço e alumínio e indústrias relacionadas. 
 

O Canadá se uniu à União Europeia e a China na adoção de retaliação aos Estados Unidos 
para responder a decisão americana de impor tarifas ao aço e alumínio.  

 


