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Governo facilita acesso a microcrédito para empreender
04/07/2018 – Fonte: Agência de Notícias – Gov. do Paraná (publicado em 03-07-2018)
O convênio para ampliação da oferta de crédito foi assinado nesta terça-feira
(2), no Palácio Iguaçu. O limite é de R$ 10 mil para pessoas físicas e até R$

20 mil para pessoas jurídicas. Estado já liberou R$ 260 milhões em
financiamentos de microcrédito.
A partir deste mês, trabalhadores paranaenses que queiram abrir um negócio podem
procurar qualquer umas das 216 Agências do Trabalhador do Paraná para ter acesso
ao Microcrédito Fácil, ofertado pelo Governo do Estado por meio da Fomento Paraná.
O limite é de R$ 10 mil para pessoas físicas e até R$ 20 mil para pessoas jurídicas,
com empresas já formalizadas.
O convênio para ampliação da oferta de crédito foi assinado nesta terça-feira (2), no
Palácio Iguaçu, em Curitiba, pelo secretário de Estado do Trabalho e Relações com a
Comunidade, Paulo Rossi, e o diretor-presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de
Andrade.
Para Paulo Rossi, facilitar o acesso ao microcrédito é uma forma de contribuir com a
geração de renda no Estado. “Essa determinação de expandir ainda mais o crédito
demonstra o compromisso do Governo do Estado em adotar políticas públicas voltadas
ao trabalhador, que estimulem o emprego, renda e gere oportunidades para o
cidadão”, afirmou ele.
PESSOA JURÍDICA - O Microcrédito Fácil está disponível para empreendedores
informais, microempreendedores individuais (MEI) e microempresas que tenham
faturamento anual de até R$ 360 mil. O recurso pode ser usado para ampliar pequenos
negócios, com obras de reforma, ampliação, compra de máquinas, equipamentos e
também capital de giro, para manutenção do empreendimento.

“O empreendedor faz o investimento naquilo que acha melhor para o seu negócio, de
acordo com a análise de crédito, e o recurso pode ser pago em até 36 parcelas com
taxa de juros que está entre as menores do mercado”, disse Ribeiro de Andrade.
Desde 2011, a Fomento Paraná contratou R$ 2,5 bilhões em operações de
financiamento do setor público e privado, sendo que desse total R$ 260 milhões foram
financiamentos de microcrédito, que beneficiaram em torno de 26 mil
empreendimentos.
“A nossa meta é contratar R$ 65 milhões em operações desse tipo somente em 2018”,
disse Ribeiro de Andrade.
CENÁRIO - Por meio de parcerias com prefeituras, associações comerciais, sindicatos
e outras entidades, a Fomento Paraná mantém atualmente 260 pontos de atendimento
com 200 agentes de crédito capacitados e certificados. Com a nova parceria com a
Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, aumentar o número
de postos de atendimento deve crescer.
PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Virgílio Moreira Filho; Agricultura e Abastecimento,
George Hiraiwa; o superintendente do Incra, Walter Pozzobon; o diretor de Mercado
da Fomento Paraná, Claudio Massaru Shigueoka; e o diretor-presidente da Femoclan,
Nilson Pereira.
Pedidos de falência caem 18% até junho, mas de recuperações aumentam
21%
04/07/2018 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Os pedidos de falência caíram 18,3% de janeiro a junho, apontando continuidade no
movimento já verificado nos meses anteriores, de acordo com levantamento nacional
feito pela Boa Vista SCPC.
A direção é contrária, entretanto, na estatística dos pedidos de recuperação judicial
feitos no mesmo período, que mostra aumento de 21,2%.
Em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, os pedidos de falência
recuaram 26%, enquanto os de recuperação judicial diminuíram 17,8%.
Setores. O setor de serviços foi o que representou o maior porcentual nos pedidos de
falência (44%) e de pedidos de recuperação judicial (47%) de janeiro a junho.
A indústria, por sua vez, foi o segmento que registrou a maior queda nos pedidos de
falência, de 34%.
Indústria do Brasil despenca 10,9% em maio por greve e tem pior resultado
em quase uma década
04/07/2018 – Fonte: Reuters
A produção da indústria brasileira encolheu em maio pelo ritmo mais forte em quase
uma década e desde a crise financeira mundial, interrompendo o ímpeto recente como
consequência da greve dos caminhoneiros que prejudicou a economia do país no
segundo trimestre.
Em maio, a produção da indústria despencou 10,9 por cento, depois de alta de 0,8 por
cento em abril, estabilidade em março e avanço de 0,1 por cento em fevereiro.

O resultado divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é o pior desde a queda de 11,2 por cento vista em dezembro de
2008, ápice da crise financeira internacional. Mas ainda foi melhor do que a expectativa
de queda de 13,8 por cento em pesquisa da Reuters com analistas.
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a produção apresentou queda de 6,6 por
cento, contra projeção de recuo de 11,5 por cento, resultado mais fraco desde outubro
de 2016 (-7,3 por cento) e que interrompeu doze meses consecutivos de taxas
positivas.
“Em maio, a greve causou efeito disseminado em quase todos os ramos. O que vimos
foram problemas de abastecimento de matéria-prima, escoamento da produção e
muitas empresas que não conseguiram ter a mão-de-obra disponível”, explicou o
gerente da pesquisa, André Macedo.
“Com essa queda de maio e possível efeito de junho, joga-se o segundo trimestre para
o fundo e, consequentemente, o semestre também”, completou Macedo, lembrando
ainda que junho sofrerá os efeitos da Copa do Mundo, que reduz as horas trabalhadas.
A pressão em maio partiu principalmente da produção de veículos automotores,
reboques e carrocerias, com queda 29,8 por cento, de produtos alimentícios, com
perdas de 17,1 por cento.
Entre as categorias econômicas, a produção de bens de consumo duráveis despencou
27,4 por cento em maio e a de semiduráveis e não-duráveis caiu 12,2 por cento,
ambas registrando o pior resultado da série iniciada em 2002.
“O setor mais afetado foi o de duráveis, especialmente de automóveis, que ficou sem
matéria-prima e teve problemas para escoar a produção, que ficou parada em estoque,
reduzindo o nível de atividade”, disse Macedo.
Bens de Capital, uma medida de investimento, apontou redução de 18,3 por cento,
enquanto os Bens Intermediários registraram queda de 5,2 por cento no mês.
A greve dos caminhoneiros no final de maio paralisou o abastecimento de
combustíveis, alimentos e outros insumos no país, prejudicando a atividade econômica
e abalando ainda mais a confiança tanto do empresariado e quanto dos consumidores
em um momento de incertezas relacionadas à eleição presidencial de outubro.
Em junho, a confiança da indústria apurada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu
para o menor nível desde o início do ano com as avaliações sobre a situação atual
mostrando forte deterioração devido aos efeitos da greve dos caminhoneiros.
As expectativas para o crescimento da economia neste ano foram reduzidas e já
chegam a 1,55 por cento, ante 3 por cento há poucos meses. O próprio Banco Central
cortou com força sua projeção de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano
a 1,6 por cento, sobre 2,6 por cento, citando entre outros os efeitos da paralisação
dos caminhoneiros.
Veja abaixo os resultados da produção industrial(%):
Categorias de Uso Mensal Anual Acumulado em
12 meses
 Bens de Capital -18,3 -6,6 +8,8
 Bens Intermediários -5,2 -5,2 +1,8
 Bens de Consumo -15,4 -9,7 +3,9
 Duráveis -27,4 -11,9 +14,6
 Semiduráveis e Não Duráveis -12,2 -9,1 +1,4
 Indústria Geral -10,9 -6,6 +3,0

IBGE: indústria opera 23,8% abaixo do pico de produção em maio de 2011
04/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
O tombo de 10,9% registrado pela indústria em maio ante abril fez ampliar a distância
entre o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série
histórica da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Em abril, a indústria operava 14,5% abaixo do pico de produção registrado em maio
de 2011. Em maio, esse patamar de produção ficou 23,8% mais baixo que o ápice já
registrado, em nível semelhante ao de dezembro de 2003.
“Esse movimento de distanciamento do patamar de produção do ponto mais alto existe
não só para o total da indústria, mas também para todas as categorias de uso”,
apontou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.
O índice de difusão, que mede a proporção de itens com avanço na produção, ficou
em 29,6% em maio, o mais baixo desde abril de 2016, quando foi de 28,9%.
“A indústria teve quase 70% dos produtos com queda na produção em maio ante maio
de 2017. No setor de alimentos, 91% dos itens tiveram queda na produção. Isso dá
um pouco da dimensão do tamanho do comportamento de queda que maio trouxe
para a produção”, concluiu Macedo.
Empresa do setor de energia confirma nova fábrica em Quatro Barras
04/07/2018 – Fonte: Agência de Notícias – Gov. do Paraná (publicado em 03-07-2018)
A Bree Eficiência Energética investe R$ 14 milhões na unidade de máquinas
e equipamentos do setor de energia, que será transferida do interior de São
Paulo para o Paraná. O protocolo de intenções para a inclusão da empresa no
programa Paraná Competitivo foi assinado pela governadora Cida Borghetti.

A empresa Bree Eficiência Energética confirmou instalação de uma nova fábrica de
máquinas e equipamentos para o setor de energia, em Quatro Barras, na Região
Metropolitana de Curitiba.
O protocolo de intenções para a inclusão da empresa no programa Paraná Competitivo
foi assinado pela governadora Cida Borghetti, o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Virgílio Moreira Filho, e pelo diretor-presidente da Bree, Rafael Wolf
Campos, nesta terça-feira (3), no Palácio Iguaçu.
A Bree já opera em Quatro Barras com unidade de outro segmento do setor energético.
A fábrica de máquinas e equipamentos hoje está instalada em Araraquara, no interior
de São Paulo.
A transferência para Quatro Barras está prevista para os meses de julho e agosto,
quando já inicia a operação. O investimento inicial é de R$ 14 milhões e a empresa

prevê investir entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões nos próximos três anos. A previsão
da Bree é empregar cerca de 100 pessoas, sendo que a maioria já está sendo
contratada.
Cida Borghetti ressaltou o bom momento do Paraná, que oferece incentivo e segurança
jurídica para a implantação de novos negócios, em todas as regiões. "O Paraná se
consolidou como ambiente favorável para investimentos produtivos, tanto em novas
empresas como em expansão de empreendimentos já existentes”, disse a
governadora. “Isso é muito positivo e beneficia diretamente a população, pois ajuda a
impulsionar o desenvolvimento e gerar emprego e renda para os paranaenses”,
afirmou.
O diretor-presidente da Bree, Rafael Wolf Campos, explicou que a decisão pela
transferência foi tomada no final de 2017. As tratativas com o Governo do Estado para
inclusão no Paraná Competitivo começaram no início deste ano.
“Estamos buscando maior competitividade para concorrer com as multinacionais e o
Paraná oferece esse diferencial”, afirmou. “Temos grandes players no Sul do Brasil
que trabalham com eficiência energética e o Paraná está mais próximo desses
clientes”, explicou Campos.
TECNOLOGIA – A planta de Quatro Barras vai produzir e comercializar máquinas e
equipamentos para o segmento de energia, principalmente na fabricação de
capacitores, reatores e chaves seccionadoras de alta, média e baixa tensão. Os
produtos são comercializados no Brasil e também no exterior.
De acordo com o secretário Virgílio Moreira Filho, a escolha de Quatro Barras para
sediar a empresa demonstra a vocação da região para o setor de tecnologia. Ele
também destacou o papel do Governo do Estado na atração de investimentos. “O
Paraná é um polo de desenvolvimento econômico do Brasil e traz agora mais um
empreendimento, graças ao incentivo fiscal que permite que as empresas tenham
competitividade”, disse Moreira Filho.
O prefeito de Quatro Barras, Ângelo Andreatta, explicou que a prefeitura está
oferecendo cursos, com o apoio do Estado e do Senai, para qualificar a mão de obra
local. “Contratamos alguns cursos técnicos profissionalizantes para capacitar nossos
moradores em diferentes áreas. Hoje são cerca de 200 pessoas fazendo passando por
capacitação”, informou.
“Com a situação econômica do País, ter novos investimentos se instalando no
município é gratificante. O apoio que o Estado dá às empresas é fundamental para as
empresas e isso permite a geração de emprego e o aumento da renda e é um
diferencial para os municípios”, afirmou.
Marcos Jorge destaca ações do MDIC para impulsionar indústria brasileira
04/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 03-07-2018)

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge,
participou, na manhã desta terça-feira, da abertura do 11º Encontro Nacional da
Indústria (ENAI), que aconteceu em Brasília. Organizado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o ENAI é o mais importante evento do setor, com a participação

de cerca de dois mil participantes, entre presidentes de federações estaduais, de
sindicatos e de associações setoriais, autoridades dos poderes da República, e
especialistas de renomadas instituições nacionais e internacionais. O presidente Michel
Temer também participou da cerimônia.
Em seu discurso, Marcos Jorge ressaltou as entregas do MDIC para o setor industrial
e para a facilitação do comércio exterior, como o Portal Único de Comércio Exterior.
“O módulo de exportações está em pleno funcionamento e, até outubro, vamos lançar
o módulo de importações. São medidas importantes para reduzir a burocracia e
simplificar o comércio”, disse. Segundo o ministro, o Portal Único simplificou os
trâmites para as vendas externas, eliminando documentos, etapas e exigências
governamentais, o que reduziu em 40% o prazo para exportações.
Marcos Jorge também mencionou a Agenda Nacional para a Indústria 4.0, lançada pelo
governo federal. Ele ressaltou que as medidas incluem linhas de crédito de R$ 9 bilhões
para modernização do nosso parque fabril, inclusive das pequenas e médias.
“Já é consenso em todo o mundo que as inovações da indústria 4.0 serão um marco
no processo produtivo global. E não há porque temer este avanço no Brasil”, ressaltou.
“É certo que em pouco tempo nossa indústria passará por uma profunda
transformação, que trará enormes benefícios sobre a redução de custos, aumento da
produtividade, do controle sobre os processos produtivos.”
Segundo o ministro, o Programa Brasil Mais Produtivo, que até o ano passado atendeu
cerca de três mil empresas que aumentaram a produtividade média em 52%, passará
a integrar a Agenda para a Indústria 4.0 com novas edições que vão trabalhar a
eficiência energética, a digitalização e a conectividade das empresas.
“Haverá novos atendimentos no eixo Digitalização e Conectividade (DC), ação que
congrega esforço do programa para a Indústria 4.0. O foco é aumentar a produtividade
e aperfeiçoar a gestão da produção com o auxílio da aplicação de sensores nas linhas
de produção”, explicou.
Também participaram do evento o presidente da CNI, Robson Andrade, o expresidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o
ministro do Trabalho e Emprego, Helton Yomura, o ministro de Minas e Energia,
Moreira Franco e o secretário-geral da Presidência da República, ministro Ronaldo
Fonseca.
O presidente Michel Temer destacou que o diálogo com entidades como a CNI é
importante para o governo e destacou medidas tomadas pelo governo federal nos
últimos dois anos que recolocaram o Brasil na rota do crescimento, como a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) dos gastos públicos, a reforma trabalhista e a reforma
do Ensino Médio.
Números da indústria
Em 2017, o setor produtivo respondeu também por 21% do PIB nacional, contribuindo
com mais de R$ 1,2 trilhão. A indústria nacional é responsável por empregar quase 10
milhões de brasileiros e responde por 51% das exportações brasileiras.
MDIC: greve de caminhoneiro tem impacto na retomada, mas país seguirá
crescendo
04/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse nesta
quarta-feira, 4, que a greve dos caminhoneiros deve ter impacto na recuperação

econômica, mas ponderou que é preciso esperar pela divulgação de mais indicadores
para se ter uma melhor ideia da dimensão do choque provocado pela paralisação no
transporte de cargas.
Jorge, por outro lado, reiterou a confiança na continuidade do crescimento econômico,
após o Brasil sair da recessão no ano passado. Ao comentar a retração de 10,9% da
produção industrial na passagem de abril para maio, ele observou que o desempenho
das exportações, divulgado antes, já mostrava forte queda de ritmo até a primeira
semana de junho. Os embarques, contudo, voltaram a subir nas semanas seguintes,
permitindo que as exportações de junho ficassem um pouco acima das de maio, disse
o ministro.
“Em decorrência do prejuízo do mês de maio, com certeza há impacto no exercício.
Agora, qual será o tamanho desse impacto, nós temos que observar mais adiante”,
comentou Marcos Jorge, após participar do lançamento de um portal sobre Indústria
4.0.
Ele destacou que, antes do impacto da greve, a indústria mostrava crescimento de
4,5% na produção de janeiro a abril, sendo que só a indústria de manufaturados
apresentou alta de 5,5% nesse período, se comparado à atividade dos quatro
primeiros meses de 2017.
“Temos que acompanhar os dados porque é prematuro afirmar quais seriam os
reflexos além dos já verificados no período da greve dos caminhoneiros”, afirmou o
titular do ministério da Indústria.
Indústria apresenta proposta de reforma tributária a presidenciáveis
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-07-2018)
CNI quer isenção na compra de máquinas e ampliação do uso do crédito
tributário
A Confederação Nacional da Indústria apresenta nesta quarta-feira (4), proposta de
reforma tributária em encontro com presidenciáveis em Brasília.
A proposta é reduzir a complexidade e falta de transparência na tributação de bens.
"Nosso sistema prejudica a competitividade, pois os produtos carregam um custo
tributário que competidores internacionais não têm", diz o gerente-executivo da CNI
(COnfederação Nacional da Indústsria), Flávio Castelo Branco. Para ele, os problemas
afetam mais a indústria, que sofre mais com o sistema tributário.
O setor agrícola, diz ele, tem uma série de vantagens competitivas e, em geral, os
produtos agrícolas são desonerados.
Dentre as principais sugestões, destaca-se a isenção fiscal na compra de máquinas,
como forma de reduzir o custo dos investimentos feitos pela indústria. O setor propõe
também a ampliação do uso do crédito tributário de alguns produtos, como a energia
elétrica.
"É um sistema imperfeito, que gera distorções", diz Castelo Branco.
A expectativa da CNI é que a questão tributária venha a ser colocada pelos candidatos
como prioridade e consiga sair do papel no próximo governo, seja ele qual for.
"Quero crer que os problemas estão mais mapeados e há uma chance razoável de ter
avanço nessa questão no próximo governo. Está cada vez mais claro que o problema
tributário é grave e a população percebe isso", diz Castelo Branco.

A proposta não contempla outras questões presentes em outros desenhos, como a
regressividade do sistema brasileiro ou os regimes especiais.
A expectativa do setor é que seis presidenciáveis participem do encontro em
Brasília: Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Henrique
Meirelles (MDB), Ciro Gomes (PDT) e Álvaro Dias (Podemos).
CNI lança proposta para fortalecer sindicatos
04/07/2018 – Fonte: CNI (publicado em 03-07-2018)
Programa apresentado durante o Encontro Nacional da Indústria (ENAI)
sugere às entidades da indústria diversificar receitas, prestar serviços de
qualidade e até o compartilhamento de espaços para reduzir custos

Presidente Robson Braga de Andrade e dirigentes do Sistema Indústria debatem o
futuro da representação sindical no setor produtivo
Os sindicatos que se mostrarem relevantes para as empresas terão mais chances de
enfrentar os desafios colocados pela reforma trabalhista, que tornou facultativa a
contribuição sindical.
A fim de fortalecer o associativismo, a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) lançou, nesta terça-feira (3), em Brasília, uma proposta para ajudar as
entidades do setor industrial a trabalharem de forma estratégica e sustentável. Entre
as sugestões estão a diversificação de receitas, a prestação de serviços e a ampliação
da base sindical.
A CNI sugere, por exemplo, que os sindicatos realizem parcerias locais para oferecer
aos associados descontos ou vantagens diferenciadas junto a instituições,
fornecedores ou prestadores de serviços.
Em conjunto com as federações estaduais das indústrias, as entidades devem ainda
realizar diálogos com especialistas para atender as empresas que desejem
aprofundamento em temas que as ajudem a solucionar problemas específicos.
Responsável pelo Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), a CNI também
estimula e orienta os sindicatos a compartilhar despesas comuns em um mesmo
espaço, nos moldes do chamado coworking, nos quais empreendedores dividem uma
mesma estrutura. A avaliação é de que os custos diretos dos sindicatos poderiam ser
reduzidos substancialmente.
A proposta de modernização da estrutura sindical também prevê ampliar o alcance
das contribuições associativa e assistencial, que têm como destinação manter as
atividades dos sindicatos e dar apoio nos processos de negociação coletiva.

Sugere ainda que as entidades trabalhem para captar as indústrias não associadas a
fim de elevar a arrecadação com a contribuição sindical facultativa e implementar a
contribuição confederativa.
De acordo com o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a proposta para
fortalecer os sindicatos da indústria começou a ser discutida em 2012, quando se
tornou mais forte a possibilidade de aprovação de uma reforma trabalhista, o que
ocorreu em 2016.
“Começamos a pensar em como fazer com que os sindicatos tivessem, além da
estrutura adequada para prestar serviço, a possiblidade de ter uma receita
espontânea, comprometida pelas empresas em função do entendimento de que a vida
sindical é extremente importante para as elas”, afirmou ele, durante o Encontro
Nacional da Indústria (ENAI), que reuniu dois mil representantes de empresas,
sindicatos e das 27 Federações das Indústrias, em Brasília.

Presidente da FINDES, Leonardo Castro afirmou que os sindicatos são como empresas
e precisam ter boa gestão
DIAGNÓSTICO - O apoio da CNI também inclui a elaboração de um diagnóstico,
seguindo uma metodologia técnica, para formular uma estratégia de curto e longo
prazos para cada sindicato.
A previsão é que o estudo fortalecerá algumas entidades, por meio de fusão e
incorporação de sindicatos do mesmo segmento, ou sugerir a extinção de alguns deles.
Levantamento mostra que o Brasil possui mais de 16 mil sindicatos, dos quais cinco
mil são do setor produtivo. Apenas os segmentos industriais possuem 1.250
sindicatos.
“Esperamos que esse programa possa realmente ser implantado de forma produtiva e
que todos possam ter seus sindicatos fortalecidos e reconhecidos como entidades que
fazem a representação na defesa comercial, que provêm serviços realmente utilizados
por seus associados”, avaliou o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos
Abijoadi. “Neste momento, temos um grande diálogo sobre inovação e a indústria
exige uma mudança de mentalidade, de comportamento e de orientação estratégica”,
complementou.

Gilberto Petry, presidente da FIERGS, diz que a defesa de interesses da indústria e a
prestação de serviços de qualidade determinarão os sindicatos vitoriososdiz

Durante o evento, os presidentes das Federações das Indústrias do Espírito
Santo (FINDES), Leonardo Souza de Castro, e do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto
Porcello Petry, apresentaram iniciativas bem sucedidas de relacionamento e apoio aos
sindicatos em seus estados.
“Sindicato é igual a uma empresa, precisa de boa gestão”, defendeu o presidente da
federação capixaba, que implantou o Índice de Desenvolvimento Sindical para medir
o desempenho dos 33 sindicatos filiados e dos sete que estão em processo de registro.
“Os sindicatos têm autonomia plena, cabe a nós induzir, motivar, mostrar o que é
importante, apoiar as demandas que surgem.
Esse é o nosso papel e é isso que a gente está fazendo de forma intensa”, afirmou.
O presidente da FIERGS também argumentou que a defesa de interesses da indústria
e a prestação de serviços de qualidade vão determinar os sindicatos vitoriosos.
“Se a contribuição deixou de ser compulsória, tem de ser coberta de outra maneira. É
preciso ter outras fontes, que virão à medida em que as entidades prestem serviços
de boa qualidade. É como uma empresa, quem vende é quem tem os melhores
produtos”, afirmou Petry.
Encontro Nacional da Indústria (ENAI) - Organizado desde 2006, o Encontro
Nacional da Indústria (ENAI) reúne empresários de todo o país para debater questões
estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Neste ano, o evento conta com a
participação de mais de 2 mil representantes do setor industrial.
Sindicalistas pedem fim da reforma trabalhista e preparam mobilização
04/07/2018 – Fonte: Valor Econômico (publicado em 03-07-2018)
Sindicalistas reunidos na Câmara dos Deputados anunciaram para o dia 10 de agosto
um “dia do basta”, de mobilização contra a reforma trabalhista, a lei que instituiu o
teto de gastos e outras medidas do governo Michel Temer. As centrais se reúnem
nesta quarta-feira (4) na sede do Dieese em São Paulo para fechar a pauta do
movimento, que deve incluir também o rechaço à terceirização ampla aprovada pelo
Congresso, à reforma da Previdência e à privatização de estatais.
Em seminário sobre os Impactos da Aplicação da Nova Legislação Trabalhista no Brasil,
nesta terça-feira (3), eles pediram a revogação da reforma, que entrou em vigor em
novembro do ano passado.
A medida, que alterou mais de cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), atingiu em cheio as centrais, com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical.
Alguns representantes de entidades presentes ao encontro estimaram em cerca de
80% a perda de suas receitas. Eles apontam, no entanto, prejuízos ao trabalhador
para justificar sua luta contra a nova legislação.
“Já se fazem sentir efeitos dessa reforma na vida das pessoas, mulheres, jovens,
idosos. E foi muito mais rápido do que imaginávamos sentir os impactos negativos
dessa barbárie”, afirmou Edson Carneiro, o Índio, secretário-geral da Intersindical.
Ele apontou como efeitos da legislação, que flexibilizou normas e permitiu a
prevalência do negociado sobre a própria lei, a explosão do desemprego e a migração
de postos formais de trabalho, “que foram transformados em bico”.
Menos acordos e convenções coletivas
“Agora são os empresários que sentam na mesa de negociação para apresentar suas
reivindicações aos trabalhadores, para retirar direito dos trabalhadores”, afirmou
Índio.

Os sindicalistas também afirmaram que a nova reforma gerou dificuldade às categorias
para renovarem suas convenções coletivas.
Pedro Armengol, secretário de relações de trabalho da CUT, apresentou gráficos que
mostram a queda de 48% nas convenções trabalhistas no primeiro trimestre deste
ano em comparação a igual período do ano passado, de 495 para 257. Já os acordos
coletivos caíram 29%, de 3.230 para 2.306.
“Está havendo mais acordos do que convenções justamente porque os sindicatos têm
se recusado a assinar convenções relaxadas”, afirmou. “É preciso revogar esse ato tão
danoso provocado por esse governo golpista e esse Estado de exceção.”
Paulo Vinícius da Silva, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB),
criticou a reforma por retirar o poder da Justiça do Trabalho para fazer análise do
conteúdo das negociações entre trabalhadores e patrões.
“O que temos são acordos feitos à base do chicote, com o patrão ameaçando o
empregado para que ele aceite suas condições”, afirmou.
Para ele, a reforma “não favorece a negociação coletiva”. “Favorece a chantagem, o
assédio, o mau patrão, a queda da renda do trabalhador, a destruição das entidades
representativas dos trabalhadores, a precarização do trabalho, o trabalho das grávidas
em locais insalubres com a legislação do Rogério Marinho (PSDB-RN) e do Ricardo
Ferraço (PSDB-ES)”, afirmou, citando respectivamente os relatores da reforma na
Câmara e no Senado.
Secretário Nacional de Relações do Trabalho da CTB, Ernesto Luis Pereira Filho disse
que a reforma é “uma demolição dos direitos dos trabalhadores e a detruição por
completo do sistema de proteção do trabalhador consagrado pela Constituição de
1988”.
“Foi um golpe contra os direitos dos trabalhadores de uma elite perversa e
escravagista”, afirmou. “Não vejo outra forma que não seja a revogação pura e total
da forma que ela foi apresentada.”
Para ele, será preciso pressionar os deputados e sendores a serem eleitos. “Vamos ter
que entrar na nova legislatura num nivel de reação muito grande, para poder revogar
essa retirada de direitos.”
Exportações de serviços crescem 60% em 2017
04/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 02-07-2018)
As vendas de serviços brasileiros somaram US$ 29,8 bilhões; setor financeiro é o
principal responsável pelo crescimento
As exportações brasileiras de serviços somaram US$ 29,8 bilhões em 2017,
registrando um crescimento de 60% em relação a 2016. Já as importações somaram
US$ 42,9 bilhões, o que fez com que o comércio exterior de serviços tivesse, no ano
passado, um resultado negativo de US$ 13,1 bilhões.
Isto representa uma redução de 47,6% em relação a 2016, quando o déficit foi de US$
25 bilhões. Os dados foram divulgados nesta xxx-feira pela Secretaria de Comércio e
Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
“Nas exportações, revertemos uma tendência de queda que era observada há alguns
anos. Em 2014, as vendas externas brasileiras de serviços somaram US$ 20,8 bilhões;
em 2015, US$ 18,9 bi; e, em 2016, US$ 18,6 bi”, explicou o secretário de Comércio e
Serviços do MDIC, Douglas Finardi.

Segundo ele, o resultado é um sinal da recuperação da economia brasileira. “Os
serviços são responsáveis por promover a capacidade inovativa dos demais setores. É
preciso destacar a importação de serviços que agregam valor à economia contribui
com a competitividade de toda a cadeia”, disse.
Acesse aqui os dados do comércio de serviços, que têm como fonte o Siscoserv.
Os serviços auxiliares ao setor financeiro foram os principais responsáveis pelo
resultado positivo nas exportações de serviços, com exportações de US$ 9,7 bilhões.
Esse valor corresponde a 32,5% do total exportado de janeiro a dezembro do ano
passado. Em seguida, estão os serviços profissionais e os de tecnologia da informação,
com vendas que somaram US$ 5,9 bilhões (19,8%) e US$ 2,1 bilhões (7%),
respectivamente.
Já as importações tiveram uma retração de 1,6%, explicada principalmente pela queda
relacionada aos serviços profissionais e financeiros.
Segundo dados do IBGE, no ano passado, o setor terciário teve participação de mais
de 70% no valor adicionado ao PIB e foi responsável por empregar mais de 21 milhões
de pessoas.
Parceiros
Em 2017, o principal parceiro comercial do Brasil foram os Estados Unidos. O mercado
norte-americano comprou US$ 15,9 bilhões em serviços brasileiros, o que representou
53,3% da pauta exportadora do ano passado. Já as importações brasileiras de serviços
dos EUA somaram US$ 12,9 bilhões, o que significou 30,2% das compras brasileiras
de serviços, no período.
A China, principal parceira no comércio de bens, é o 10º mercado de origem dos
serviços importados pelo Brasil. O mercado chinês foi responsável por 1,7% do total
das aquisições do Brasil em serviços no ano passado, com importações de US$ 745,7
milhões. Em sentido inverso, a China foi o 20º principal destino dos serviços
brasileiros, com exportações que somaram US$ 230 milhões de janeiro a dezembro
de 2017.
São Paulo lidera o ranking de estados exportadores de serviços com US$ 21,8 bilhões,
seguido pelo Rio de Janeiro com US$ 5,3 bilhões. Juntos, eles representaram 90,6%
das exportações de serviços no ano passado.
Tecnologia da informação
A venda de serviços brasileiros do setor de Tecnologia da Informação e Comunicações
(TIC) também se destacaram em 2017.
Os serviços relacionados ao desenvolvimento de projetos de programas e aplicativos,
que incluem os de desenvolvimento de sites, estrutura de banco de dados e integração
de sistemas em TI, tiveram superávit de US$ 413,8 milhões, com exportações de US$
650,5 milhões e importações de US$ 236,7 milhões.
Já os serviços de elaboração de projetos de redes de TI registraram um saldo positivo
de US$ 224,2 milhões.
Os serviços de telecomunicações pela internet e de gerenciamento de infraestrutura
de TI tiveram superávit de US$ 116,8 e US$ 18,9 milhões, respectivamente.
Siscoserv Dash
As principais informações do comércio exterior de serviços também estão disponíveis
no Siscoserv Dash, ferramenta interativa de visualização de dados de comércio
exterior de serviços e bens intangíveis do MDIC.

A iniciativa faz parte dos esforços do ministério para promover a simplificação
administrativa e facilitar a consulta e uso de informações de comércio exterior obtidos
a partir das informações do Siscoserv.
Além de melhorar a compreensão das estatísticas do comércio exterior de serviços, o
Siscoserv Dash destaca os valores totais do comércio e os principais serviços vendidos
e comprados pelo Brasil.
Também aponta os principais parceiros comerciais do país, dados das unidades da
federação e as operações do comércio exterior de serviços por modos de prestação.
Os dados relativos a 2017 serão incorporados ao Siscoserv Dash nos próximos dias.
Brasil e Reino Unido discutem desafios no setor de propriedade intelectual
04/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 03-07-2018)
Ministro Marco Jorge explicou ao embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay
Rangarajan, avanços na reestruturação do INPI
Os atuais desafios no setor de propriedade intelectual foram tema de reunião nesta
terça-feira em Brasília entre autoridades do Brasil e Reino Unido. O ministro da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, recebeu o embaixador
britânico, Vijay Rangarajan, e explicou como o governo brasileiro vem trabalhando
para promover a reestruturação do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
(INPI).
“A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) investirá R$ 40 milhões
no INPI nos próximos três anos. Estamos trabalhando para trazer melhorias
importantes na infraestrutura do instituto que irão significar, em breve, entre outros
avanços, menos tempo na resposta aos pedidos de patentes”, disse.
Marcos Jorge agradeceu o apoio que o Reino Unido tem dado ao Brasil em temas
importantes para o comércio bilateral. “Por meio do Prosperity Fund, fomentamos
projetos de desenvolvimento associado. Trata-se do principal fundo de cooperação do
MDIC, que conta com apoio e comprometimento de todas as secretarias”, disse.
O Prosperity Fund é o fundo de cooperação do Governo Britânico financiado pelo
Foreign and Commonwealth Office (Ministério das Relações Exteriores Britânico). Entre
2011 e 2016, o fundo britânico o investiu mais de 14 milhões de libras em projetos no
Brasil, com o intuito de melhorar o ambiente de negócios, bem como atrair novos
investimentos em infraestrutura com melhorias no ambiente regulatório e capacitação
em parcerias público-privadas.
O embaixador do Reino Unido no Brasil destacou a importância da cooperação dos
países no atual cenário. “Com a indústria 4.0, certos temas, como a propriedade
intelectual, irão ganhar cada vez mais importância”, disse.
Rangarajan lembrou que, em breve, o Reino Unido deixará de integrar a União
Europeia o que, segundo ele, impõe novos desafios. “Somos países comprometidos
com multilateralismo. Teremos de nos reinventar e nos preparar para um mundo com
economia diferente”, completou.
Reestruturação do INPI
Segundo o presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, o Instituto vem atualmente
adotando ações de controle de qualidade de processos e diretrizes de exames na área
de patentes.
O acordo com a ABDI prevê medidas para o saneamento da base de dados e a
modernização da infraestrutura de tecnologia da informação. Também serão

implementadas ações para modernizar o fluxo de patentes, a partir do mapeamento
de processos, atividades, interfaces e sistemas.
O acordo de cooperação tem por objetivo garantir que o INPI alcance tempo
compatível com as práticas internacionais e se soma a outras iniciativas já adotadas
pelo Instituto, com apoio do MDIC, como a nomeação de novos examinadores e a
assinatura de acordos de Patent Prosecution Highway (PPH) com vários países para
priorização de pedidos.
Clique aqui para mais informações sobre o Acordo de Cooperação Técnica ABDI-INPI
Também participaram da reunião o secretário de Inovação e Novos Negócios do MDIC,
Rafael Moreira, e representantes dos governos britânico e brasileiro e da Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Memorando de entendimento
Em março, o ministro Marco Jorge e o ministro de Comércio Internacional do Reino
Unido, Liam Fox, assinaram um memorando de entendimento para fomentar temas
importantes no comércio bilateral, como facilitação de comércio, cooperação
regulatória e promoção da cultura exportadora. O Memorando prevê apoio para
reestruturação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
O documento foi assinado na 10ª reunião do Comitê Econômico e de Comércio
Conjunto Reino Unido - Brasil (JETCO na sigla em inglês), realizada em Londres (Reino
Unido).
Finep amplia programa para startups e quer investir até R$ 60 milhões em
um ano
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A Finep, agência do governo responsável por investimentos em inovação, ampliou seu
programa de apoio a startups.
Nesta terça (3), a agência lançou o edital para a segunda edição do Finep Startup, que
vai selecionar novas empresas para receber até R$ 1 milhão em investimentos. Agora,
o orçamento para investimentos anual é de R$ 60 milhões, em vez dos R$ 50 milhões
da edição anterior.
Poderão ser apoiadas até 60 companhias, em vez das 50 da última seleção. A escolha
das startups acontece em duas etapas, a primeira no segundo semestre e a segunda
em 2019.
São candidatas a receber os recursos companhias que faturam até R$ 4,8 milhões por
ano e que já possuem produto inovador no mercado. A ideia da agência é suprir lacuna
no mercado, que já oferece investimento-anjo (de pessoas s´físicas) ao redor de R$
100 mil para negócios incipientes e valores acima de R$ 1 milhão para companhias
mais maduras.
Em vez de se tornar sócia da startup logo no momento da aplicação dos recursos, a
Finep faz com as companhias escolhidas um contrato de opção de compra de ações.
Esse tipo de contrato dá a agência A opção de se tornar ou não sócia da empresa em
prazo de três anos, prorrogáveis por mais dois.
Se a empresa for bem sucedida, a Finep se tornará sua acionista. Caso ela não dê
certo, o que é comum em negócios iniciantes da tecnologia, a agência não arca com
eventuais passivos que a companhia venha a ter.
As propostas devem ser enviadas até o dia 3 de agosto.

O primeiro edital do Finep Startup, de junho de 2017, recebeu mais de 800 inscrições
A Finep informa estar em fase final de contratação de 15 empresas aprovadas na
primeira rodada de seleção (que poderia terminar com até 25 aprovadas) e informa
que iniciou em junho a visita técnica às 25 selecionadas na segunda seleção.
Secretário Douglas Finardi ressalta atuação do MDIC em comércio eletrônico
04/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 03-07-2018)

Ele participou de encontro interministerial promovido pelo MCTIC
O Secretário de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), Douglas Finardi, participou, na tarde de quinta-feira (28 de junho),
do 4º Encontro Interministerial - Diálogo sobre Políticas Públicas e Indicadores de TICs
no Brasil, que aconteceu no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), em Brasília.
O secretário foi um dos debatedores do Painel 2 – Transformação Digital e perspectivas
para o Comércio Eletrônico e falou sobre a atuação do MDIC no tema.
O secretário ressaltou que o MDIC, por meio da SCS, tem buscado estar no centro do
debate governamental no que diz respeito ao comércio eletrônico, especialmente
quanto ao viés da competitividade.
“Temos acompanhado as discussões sobre a temática em âmbito internacional e,
desde 2017, mobilizamos o setor privado brasileiro para o diagnóstico de medidas
relevantes para o fortalecimento dos marketplaces nacionais em sua atuação
crossborder e para a promoção da inovação do segmento”, afirmou.
Finardi também destacou a assinatura de Memorando de Entendimento de Cooperação
com a China em Comércio Eletrônico, com o objetivo de criar um ambiente favorável
e benéfico para o desenvolvimento do comércio eletrônico mútuo, tendo em conta as
necessidades, interesses e prioridades de cada parte.
“Os dois países irão incentivar a cooperação empresarial bilateral no comércio
eletrônico, em áreas como intercâmbio comercial, treinamento profissional e
compartilhamento de melhores práticas para o desenvolvimento e fortalecimento do
setor”, disse. A primeira missão de benchmarking à China ocorreu em outubro do ano
passado e uma segunda ocorrerá no segundo semestre de 2018.
A edição de 2018 do Encontro Interministerial se deu no contexto da recente edição
do Decreto no 9.319/2018, que aprovou a Estratégia Brasileira para a Transformação
Digital (E-Digital) e instituiu a sua estrutura de governança.
A E-Digital visa coordenar as diversas iniciativas governamentais no ambiente digital,
de forma a aproveitar ao máximo as oportunidades trazidas pela transformação digital.

Artigo: As partes e o todo
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
O nacionalismo verdadeiro é a paciência de denunciar o impossível
Quando olhamos o quadro brasileiro e o grande problema para administrá-lo, podemos
distinguir quatro generosas atitudes que tornam sua solução muito complicada:
1) uma separação profunda entre os desejos verbalizados e as propostas concretas
para realizá-los. Em geral, propõe-se um desenvolvimento econômico robusto,
equânime e sustentável, mas as propostas para realizá-lo limitam-se à receita
genérica: aumentar a produtividade do trabalho. Transforma-se, assim, uma
tautologia (pois, por definição, “desenvolvimento econômico” é apenas o outro nome
do “aumento da produtividade do trabalho”) num programa de governo;
2) uma paixão ideológica, que se pensa de esquerda e faz muito barulho, garante ter
a fórmula para o desenvolvimento sem sacrifício porque “a firme vontade política pode
superar qualquer obstáculo”;
3) um profundo (e bem-vindo) respeito ao “politicamente correto”, às vezes,
infelizmente, levado ao paroxismo: recusa-se a reconhecer que dois mais dois são
quatro, porque teme-se produzir um complexo de inferioridade no número três
acompanhado, frequentemente, de;
4) uma revolta contra a aritmética que impõe uma absurda “injustiça social”: neste
mundo de Deus, a soma das partes do PIB não pode ser maior do que o todo.
Este é o aspecto mais dramático da nossa crise social, econômica e política. A produção
de bens e serviços realizada a cada ano pela coletividade é finita e, não importa qual
seja sua distribuição alternativa, não é possível, fisicamente, superá-la!
O problema é que todos querem aumentar a sua participação no PIB: (1) o governo
quer aumentar a carga tributária; (2) os empresários querem maiores lucros; (3) os
trabalhadores querem maiores salários.
Todos têm razão. De fato, precisamos de maior investimento público (e de cortes das
despesas correntes), de maior investimento privado financiado por maior lucro e de
maior salário para garantir a demanda global que sustenta e amplia o circuito
produtivo.
Mas todos não podem, fisicamente, ter razão ao mesmo tempo. Se essas demandas
(justíssimas!) não forem acomodadas e compatibilizadas pelo exercício livre e
inteligente da política, o resultado não será mais desenvolvimento, mas apenas maior
inflação e maior déficit em conta corrente. Isso tem sido demonstrado nos
nacionalismos “populistas” que sempre terminam muito mal.
O nacionalismo verdadeiro é a paciência de denunciar o impossível e convencer a
sociedade de que só pelo exercício da política num regime democrático será viável
encontrar um caminho mais “justo” para o desenvolvimento com liberdade, o
verdadeiro objetivo da sociedade “civilizada”.
Antonio Delfim Netto - Economista, é ex-ministro da Fazenda (governos Costa e
Silva e Médici), ex-deputado federal e professor.

Setor de serviços do Brasil tem maior contração em 7 meses em junho após
greve dos caminhoneiros, mostra PMI
04/07/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 03-07-2018)
A contração da atividade do setor de serviços do Brasil se intensificou e atingiu o ritmo
mais forte em sete meses em junho depois de a greve dos caminhoneiros afetar preços
e em meio à demanda contida, embora o otimismo à frente tenha melhorado, de
acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês)
divulgada nesta quarta-feira.
O IHS Markit informou que o PMI de serviços do Brasil recuou a 47,0 em junho de 49,5
em maio, segundo mês seguido abaixo da marca de 50 que separa crescimento de
contração e nível que destaca a redução mais forte no volume de produção desde
novembro de 2017.
“A desaceleração foi associada à demanda fraca, às greves dos caminhoneiros e à
incerteza do mercado. O subsetor mais afetado foi o de Transporte e Armazenamento”,
explicou o IHS Markit em nota.
A greve dos caminhoneiros paralisou o abastecimento de combustíveis, alimentos e
outros insumos no país no final de maio, prejudicando atividade econômica e a
confiança dos agentes econômicos.
O volume de novos negócios continuou a crescer no setor de serviços em junho, porém
a recuperação perdeu força e chegou ao patamar mais lento na atual sequência de
expansão de seis meses, com o crescimento das vendas dificultado pelos protestos
dos caminhoneiros.
A taxa de inflação dos insumos atingiu uma máxima de 17 meses sob a pressão de
alimentos, combustíveis e energia, com o aumento mais forte nas cargas de custos
apurado no subsetor de Transporte e Armazenamento.
Os empresários do setor de serviços aumentaram assim seus preços de venda em
junho, com a taxa de inflação dos preços cobrados sendo a mais forte desde fevereiro
de 2016.
O cenário manteve o setor em busca de cortar despesas, com os empresários
reduzindo funcionários pelo 40º mês seguido.
Mas apesar de a atividade econômica ter sido afetada pela greve e de o país viver um
cenário de incertezas diante com a eleição presidencial de outubro, os fornecedores
de serviços preveem volume maior de produção nos próximos 12 meses.
O grau de otimismo reflete, segundo o IHS Markit, expectativa de condições melhores
de mercado após a eleição, além de planos de reestruturação, novas ofertas e
campanhas publicitárias.
A greve dos caminhoneiros também afetou a indústria brasileira, levando o PMI
Composto a cair para a mínima em 16 meses de 47,0 em junho, de 49,7 em maio.
“O já frágil setor privado do Brasil enfrentou um mês difícil em junho já que a greve
dos caminhoneiros afetou a economia com força”, destacou a economista do IHS
Markit Pollyanna De Lima.

IBGE: dado de produção de maio traz carregamento estatístico negativo
04/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
O recuo de 10,9% na produção industrial de maio ante abril traz um carregamento
estatístico negativo para o desempenho do setor no segundo trimestre do ano, mas
também impacta o resultado do fechamento de 2018, avaliou André Macedo, gerente
da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A produção industrial passou de um crescimento de 4,5% acumulado de janeiro a abril
para um avanço de 2,0% no acumulado de janeiro a maio.
A taxa em 12 meses crescia 3,9% até abril, passando a aumento de 3,0% nos 12
meses encerrados em maio, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal
divulgados nesta quarta-feira 4, pelo IBGE.
“O resultado desse mês dificulta uma análise conjuntural maior porque está muito
carregado pelo evento paralisação de caminhoneiros. A greve pega uma quantidade
de dias importante, um terço do mês de maio, e carrega todo esse comportamento
negativo para essa produção industrial”, apontou Macedo.
O bloqueio de estradas por todo o País provocou falta de matéria-prima,
impossibilidade de escoamento de produtos e algumas vezes até ausência de
funcionários que não conseguiram chegar ao trabalho, enumerou o pesquisador.
“Há relatos de paralisações em várias plantas industriais por causa da greve”, disse
Macedo. “Ouvi alguns relatos de plantas industriais que pararam porque não podiam
abrir seus refeitórios porque não tinham comida”, completou.
Segundo Macedo, havia informações de algumas cadeias produtivas que ainda não
tinham sido normalizadas no início de junho, quando a greve já estava terminada.
Além disso, a discussão em torno do tabelamento do frete também pode ter impactado
o retorno à normalidade no parque produtivo.
“Quanto disso vai afetar a produção de junho não sabemos, mas isso pode sim trazer
algum tipo de reflexo para a produção do mês seguinte (junho)”, afirmou Macedo.
“Isso vai fazer parte da história de 2018 e vai entrar na conta do fechamento do ano”,
acrescentou.
Macedo defende que o cenário conjuntural não mudou muito com a paralisação dos
caminhoneiros, exceto pelos reflexos sobre o aumento das incertezas e a redução na
confiança dos agentes da economia.
Ele lembra que a inflação permanece mais controlada, e o mercado de trabalho segue
melhor do que no ano passado, embora ainda com um contingente bastante elevado
de desempregados.
“Considerando que a paralisação dos caminhoneiros foi pontual, não há nenhuma
modificação do cenário. A questão é o quanto você recupera dessa perda de 10,9%.
Você volta para o movimento da produção normal. Claro que pode ter reflexo da
desarticulação de algumas cadeias produtivas, mas volta com a produção. A partir de
junho, teoricamente, a gente consegue ter uma análise melhor (sobre o setor
industrial)”, concluiu Macedo.

Sob gritos de ‘Brasil vai parar’, comissão adia votação da MP do Frete
04/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-07-2018)
Medida provisória precisa ser aprovada na comissão e nos plenários da
Câmara e do Senado antes do recesso parlamentar, que se inicia daqui duas
semanas

Sob protestos dos caminhoneiros, foi suspensa no período desta terça-feira (3), a
reunião da comissão especial do Congresso que analisa a Medida Provisória 832, que
estabelece uma política de preços mínimos para o frete rodoviário. A interrupção se
deu por um pedido de vista do deputado Evandro Gussi (PV-SP).
De nada adiantaram os apelos dos demais parlamentares para seguir com a votação,
já que a matéria precisa ser aprovada na comissão e nos plenários da Câmara e do
Senado antes do recesso parlamentar, que se inicia daqui duas semanas, no próximo
dia 17. A vista foi concedida por 24 horas. A ideia agora é tentar votar a matéria na
comissão na quarta-feira à tarde e no plenário da Câmara à noite.
“Vai parar o País”, gritaram representantes dos caminhoneiros presentes à reunião,
diante da suspensão da reunião. Preocupado, o relator da matéria, deputado Osmar
Terra (MDB-RS), procurou acalmar as lideranças.
“Calma, que vamos resolver isso”, pediu, numa roda de conversa pequena. Ele
ponderou que uma paralisação leva tempo para ser organizada, por isso eles deveriam
aguardar a evolução das discussões, sob pena de mobilizar uma nova greve e ela não
ser bem sucedida.
Apesar da irritação e da tensão na categoria, as lideranças concordaram em esperar.
“Não vamos ser irresponsáveis como o deputado que pediu vista”, atacou o presidente
do Sindicato dos Transportadores Autônomos (Sinditac) de Ijuí, Carlos Alberto Litti
Dahmer.
O relatório elaborado por Terra agradou aos caminhoneiros. O texto fixa “pisos
mínimos” para o serviço de transporte. O cálculo desse piso será feito pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme critérios ainda a serem
discutidos.
Terra adiantou que o piso mínimo terá de ser suficiente para cobrir a manutenção dos
caminhões e o descanso dos caminhoneiros. Ele afirmou que, no debate em torno da
MP, ficou claro que os autônomos são o elo mais fraco. Segundo o texto, o piso deverá
“refletir os custos operacionais totais do transporte.” O relatório prevê também que,
cada vez que o preço do diesel variar mais do que 10% para cima ou para baixo, os
preços mínimos serão revistos.
O cálculo do preço mínimo terá “ampla publicidade” e contará com a participação dos
representantes dos embarcadores, dos contratantes dos fretes, das cooperativas de
transportes de cargas, dos sindicatos de empresas de transportes e dos
transportadores autônomos de carga, prevê o relatório.

O relatório endurece o tratamento às empresas que descumprirem a tabela de piso
mínimo. Foi mantida a previsão que o caminhoneiro prejudicado terá direito a uma
indenização equivalente ao dobro da diferença entre a tabela e o valor efetivamente
recebido. Mas o texto abre a possibilidade de haver multa por parte da ANTT, o que
não constava da MP original.
Diz ainda que há responsabilidade subsidiária no pagamento da indenização por parte
de empresas que anunciem serviços de frete abaixo da tabela e os responsáveis por
aplicativos que permitam a veiculação de propaganda desses serviços.
Antes da reunião, para evitar um pedido de vista do deputado Nelson Marquezelli (PTBSP), Terra concordou em incluir uma emenda que anistia as multas pela paralisação
aplicadas entre 21 de maio e 4 de junho.
Mas o relator deixou clara sua discordância, ao comentar que algumas das multas
aplicadas de fato foram injustas, pois o caminhoneiro foi impedido de transitar. Mas
houve também muitas punições devidas. “Houve locaute”, afirmou.
Presidenciáveis querem mudar a lógica da Previdência. Mas quem vai pagar
a conta?
04/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-07-2018)
Pelo menos três pré-candidatos falam em modificar o regime previdenciário
atual, do modelo de repartição para o de capitalização. Falta explicar como
bancar o elevado custo dessa transição

Marcelo Elias
Com o objetivo de reduzir o déficit fiscal e garantir o pagamento das aposentadorias
no futuro, parte dos pré-candidatos à Presidência da República começa a apresentar
ideias de reforma da Previdência.
Uma proposta que vem sendo citada por pelo menos três presidenciáveis é a mudança
do regime atual, de repartição, para a capitalização, modelo adotado pelos fundos de
pensão. A ideia, já implementada no Chile, traz uma série de desafios sobre como ser
executada, já que tem um alto custo de transição – e alguém vai precisar pagar essa
conta.
O sistema atual de Previdência Social funciona sob o modelo de repartição, ou seja,
as aposentadorias são pagas pelos trabalhadores da ativa. Isso quer dizer que o
dinheiro que é recolhido dos trabalhadores é usado imediatamente para pagar a
aposentadoria de quem já tem direito a receber o benefício.
A lógica é a do pacto solidário entre as gerações: hoje, eu financio o pagamento da
aposentadoria de quem já aposentou; amanhã, será a vez de uma nova geração
bancar a minha aposentadoria.
O problema é que essa conta não fecha mais. O dinheiro que é recolhido pela
Previdência não cobre os gastos, ou seja, o total de dinheiro que é pago aos
aposentados. Isso resulta no chamado déficit da Previdência. Então, o governo acaba

bancando essa diferença para garantir o pagamento da aposentadoria a todos, o que
aumenta o déficit fiscal e piora as contas públicas.
E a conta da Previdência não fecha mais por causa de alguns motivos. Em linha geral,
o número de aposentados está crescendo e a expectativa de vida também. Já o
número de pessoas que trabalham formalmente e recolhem para a Previdência não
está conseguindo acompanhar essa tendência de envelhecimento e longevidade da
população. Por isso, diz-se que em longo prazo o atual sistema é insustentável,
precisando de uma reforma para garantir o pagamento das aposentadorias.
Como funciona o sistema de capitalização
Os pré-candidatos Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede)
defendem a adoção total ou parcial do sistema de capitalização. No regime de
capitalização, não há mais o pacto de gerações. O dinheiro que o contribuinte recolhe
(e a empresa também) é aplicado em uma conta (fundo) individual para aquela
pessoa. O montante também é aplicado ao longo dos anos pelo administrador do fundo
para que gere juros, evitando assim a corrosão pela inflação.
Depois, quando é atingida a idade mínima para aposentadoria, o contribuinte começa
a sacar o dinheiro que ele mesmo e sua empresa recolheram, corrigido por juros. A
lógica é da poupança: contribuo hoje para sacar o dinheiro que recolhi quando me
aposentar.
Entre as vantagens desse sistema, segundo especialistas consultados pela Gazeta do
Povo, estão o incentivo à poupança e o fato de o governo não precisar mais ficar
cobrindo possíveis déficits do sistema. “Uma vez que você consiga fazer a migração,
você nunca mais vai precisar fazer a reforma da Previdência. E, em tese, ele estimula
as pessoas a contribuírem”, afirma Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador
da área de Economia Aplicada do FGV/Ibre.
Nos países em que foi adotado, caso do Chile, o sistema também conta com renda
mínima para quem não conseguiu contribuir ao longo do tempo, o que garante a
manutenção do caráter social da aposentadoria.
A principal desvantagem é a necessidade de recolher uma alíquota elevada se o
trabalhador quiser retirar um valor alto lá na frente. “No regime de repartição simples,
existe o benefício definido, ou seja, o governo vai pagar o que a lei manda no fim da
aposentadoria. Se não tiver recurso suficiente, governo precisa complementar.
Já na capitalização, o valor é recolhido para um fundo pessoal. O governo não tem a
obrigação de complementar se o valor da aposentadoria ficou muito baixo”, explica o
economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, especialista em finanças públicas e
previdência.
Santo acrescenta outro ponto negativo: “É um sistema muito dependente da taxa de
juros, já que o dinheiro do fundo vai ser aplicado ao longo dos anos. Se [a taxa de
juros] está baixa, o rendimento passa a ser baixo”.
O desafio da transição
Apesar de ter algumas vantagens e isentar o governo de ficar cobrindo possíveis
déficits, implantar um sistema de capitalização da Previdência não é tarefa simples.
Há um sistema atual em vigor, o de repartição, com milhões de aposentados e de
pessoas que já começaram a contribuir pelas regras atuais. Por isso, se quem vencer
as eleições defender uma reforma estrutural na Previdência, será preciso fazer a
transição do sistema atual para o novo. E para isso há um custo.
A principal questão é como pagar quem já se aposentou. Pelo sistema atual, as
contribuições feitas pelos trabalhadores da ativa mais os aportes do Tesouro pagam

os aposentados. Se todo mundo que hoje trabalha formalmente migrar para a
capitalização (ou seja, recolher para si mesmo), sobraria para o Tesouro pagar a
aposentadoria dos mais velhos, algo que custaria até 2,5 vezes o Produto Interno
Bruto (PIB), nos cálculos do economista Darcy Santos.
Uma das soluções, nesse caso, é fazer uma segregação das massas. Ou seja, definir
quem fica no regime antigo e ajuda a pagar aposentadoria dos mais velhos e quem
vai para o novo. Ainda assim, a União teria de fazer aportes para bancar as
aposentadorias do sistema antigo enquanto os aposentados estiverem vivos.
Há, ainda, o problema de quem já começou a contribuir para o sistema atual. Será
necessário definir uma linha de corte para ver quem fica no sistema atual, de
repartição, e quem vai para o novo, de capitalização. E, no caso daqueles que forem
para o novo, como compensar essas pessoas em razão do que elas já contribuíram.
Para bancar transição, governo precisaria arrumar dinheiro
Com isso, se o novo presidente quiser mesmo fazer a transição de regime, vai precisar
arrumar mais dinheiro. Há, para isso, segundo os economistas consultados pela
reportagem, duas formas: aumentar imposto ou emitir títulos da dívida pública. Se o
governo decidir aumentar impostos, a conta será paga pela atual geração. Se emitir
títulos, vai onerar as gerações futuras.
“Temos um sistema de repartição que funciona há muito tempo. Se você partir para o
regime de capitalização, tem o problema de financiar o longo período de transição.
Serão pelo menos duas décadas de despesas crescentes, porque você vai ter uma
receita que vai diminuir [pessoas vão contribuir para si mesmas, e não mais para
bancar quem já se aposentou], mas você vai precisar continuar pagando os
aposentados [aqueles que já se aposentaram ou vierem a se aposentar pelo regime
antigo]. Para financiar isso, teria que fazer um imposto crescente nos próximos 15, 20
anos cuja magnitude é mais ou menos a de criar uma nova CPMF a cada ano”, diz o
economista e especialista em previdência Paulo Tafner.
Ele acrescenta outros desafios à transição: a administração do fundo de capitalização
e o risco de captura. “O sistema vai ser centralizado no governo? Ou ele vai abrir para
o setor privado operar”, questiona Tafner. “O governo estará montando um fundo com
um caminhão de dinheiro. Claro que há um risco de captura lá na frente por parte de
um governo populista. Isso é poupança de um trabalhador de uma vida inteira.”
Empresas que não se adequarem ao eSocial estarão sujeitas a multas a partir
de julho
04/07/2018 – Fonte: Tudo em Dia (publicado em 03-07-2018)
Especialista em direito do trabalho alerta que terceira fase do programa contemplará,
inclusive, pequenas e médias empresas e MEIs com colaboradores

A partir deste mês de julho, uma nova etapa do processo de implantação do eSocial
entrará em vigor, contemplando uma parcela significativa das empresas brasileiras
que deverão se enquadrar ao novo formato. Com a modernização e unificação do
sistema, empregadores e contribuintes poderão realizar o cumprimento de suas

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma organizada e eficiente,
reduzindo custos e tempo.
A sua empresa está preparada? O advogado Reinaldo Garcia, especialista em Direito
do Trabalho e sócio da Guirão Advogados, explica o que é a plataforma, qual o perfil
das empresas enquadradas e quais são as situações que mais geram punições, multas
e conflitos com o poder público.
O que é o programa eSocial?
Reinaldo Garcia: O eSocial é um projeto em conjunto do Governo Federal que integra
o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Previdência, INSS e
Receita Federal, criado com o objetivo de facilitar o envio de informações e,
consequentemente, reduzir falhas durante o processo de comunicação entre
empresas, contribuintes e Governo.
A obrigatoriedade do sistema valerá para qual tipo de empresa?
RG: A implantação do eSocial está sendo realizada desde janeiro, em um processo
dividido em cinco fases, com as organizações que apresentam faturamento acima de
R$ 78 milhões de reais. No entanto, a partir de julho, passará a valer para todas as
empresas que possuem empregados, inclusive o MEI.
Quais as vantagens do eSocial?
RG: Após todo o processo de implantação, o sistema representará a substituição de
15 prestações de informações ao Governo, como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF, por
apenas uma, reduzindo a burocracia e elevando o ganho de produtividade. O eSocial
beneficiará também a classe trabalhadora, uma vez que será capaz de assegurar de
forma mais efetiva o acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários.
Qual será a condição para as MEIs?
RG: A obrigatoriedade será destinada somente àqueles que possuem empregados.
Assim, a partir de julho de 2018, quando o eSocial tornar-se obrigatório para este
público, os microempreendedores individuais continuarão usando o SIMEI, o sistema
de recolhimento dos tributos em valores fixos mensais do Simples Nacional voltado
para o microempreendedor, para a geração de guia de recolhimento relativa à
atividade como MEI. Aliado a isso, passarão a utilizar o eSocial para o cumprimento
de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas ao trabalhador que
empregar.
O que pode acontecer com quem não ficar atento ao cumprimento dos prazos?
RG: O não acompanhamento e cumprimento dos prazos poderá acarretar em multa e
possível fiscalização online das empresas. Os cargos de chefia e confiança deverão
estar atualizados com nova sistemática do eSocial para colaborar com o Departamento
de Recursos Humanos na prestação das informações de eventuais ocorrências que
precisem ser lançadas no sistema.
Entre as situações que podem resultar em multas, quais são as principais?
Admissão de novos colaboradores – A multa para quem não informar ao eSocial a
admissão de funcionário neste período é de R$ 402,53 a R$ 805,06 por empregado, e
este valor pode dobrar em caso de reincidência.
Alterações contratuais ou cadastrais – a multa para quem não informar os novos
dados varia de R$ 201,27 a R$ 402,54.
Afastamento temporário – independente do motivo, a multa para a empresa que
não informar os afastamentos ocorridos, poderá ser de R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63.
Atestado de saúde ocupacional (ASO) – de acordo com a Norma Regulamentadora nº7
do Ministério do Trabalho e Emprego, o funcionário deve realizar exames médicos em
várias situações. A multa para empresa que não apresentar o documento poderá variar
entre R$ 402,53 e R$ 4.025,33

Acidente de trabalho – a empresa que não informar ao governo qualquer situação
de acidente de trabalho com seus colaboradores em até um dia útil subsequente à
ocorrência – exceto em caso de óbito, quando o envio da informação se torna imediato.
Em caso de não cumprimento no prazo previsto, a multa poderá variar entre o limite
mínimo e máximo do salário de contribuição, podendo dobrar em caso de reincidência.
Informações sobre riscos – é dever da empresa informar ao colaborador o risco em
caso de exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológico ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pois em alguns casos, pode ter
direito à aposentadoria especial. O não cumprimento dessa determinação poderá
resultar em multas que variam entre R$ 1.812,87 e R$ 181.284,62, determinadas com
base na gravidade de cada situação.
Lei de recuperação judicial deve passar por modernização
04/07/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 03-07-2018)
Perícia prévia é instrumento importante para obter o sucesso do plano

Afim de garantir a melhor aplicação da Lei 11.101, de 2005, que rege a tramitação
dos pedidos de recuperação judicial e falência e o sucesso do processo de tentativa de
reestruturação das empresas, o Ministério da Fazenda organizou um grupo de trabalho
para analisar e sugerir mudanças.
O projeto busca modernizar o sistema recuperacional e assegurar impactos positivos
sobre geração de emprego e renda, além de elevar a produtividade da economia. A
expectativa de aprovação da nova lei de falências e recuperação judicial, assinada pelo
presidente Michel Temer recentemente, pode ajudar a acelerar o número de pedidos,
que tinha recuado em 2017 e voltou a subir no País.
Entre janeiro e abril deste ano, foram 518 solicitações, alta de 30% na comparação
com igual período do ano passado. A recuperação esperada pelo mercado não
aconteceu e a frustração com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) tem
afetado o desempenho das empresas de todos os segmentos. No Estado, o plano de
recuperação judicial aprovado mais recentemente foi o do grupo Ecovix.
Representantes de diversas classes com valores a receber de um passivo superior a
R$ 7 bilhões votaram as condições que permitirão a retomada da operação do grupo
ligado à indústria oceânica e maior player do polo naval gaúcho.
Segundo o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, de janeiro a março
de 2018, foram requeridos 385 pedidos de recuperações judiciais, aumento de 19,6%
do que o registrado no mesmo período de 2017, ou seja, 322 ocorrências. Nos três
primeiros meses de 2018, as micro e pequenas empresas registraram 237 pedidos,
seguidas pelas médias (91) e pelas grandes companhias (57).
Na comparação interanual, em março deste ano, foram requeridas 190 recuperações
judiciais, aumento de 52,0% em relação a março/17. Já em relação a fevereiro, as
demandas subiram 43,9%. As micro e pequenas empresas lideraram as solicitações
em março de 2018, com 122 pedidos, seguidas pelas médias (40) e pelas grandes

empresas (28). Muito possivelmente como resultado da queda no número de pedidos
de recuperação judicial em 2017, o número de empresas que decretaram falência
apresentou queda neste ano.
No primeiro trimestre de 2018, foram realizados 296 pedidos de falência em todo o
País, queda de 24,9% em relação aos 394 requerimentos efetuados no mesmo período
em 2017. Dos 296 requerimentos de falência efetuados nos três primeiros meses de
2018, 160 foram de micro e pequenas empresas, 70 médias e 66 de grandes.
O movimento de queda está atrelado à melhora nas condições econômicas desde o
ano passado, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos
indicadores de solvência. A continuidade desse processo dependeria de uma retomada
mais consistente da economia.
Contudo, de acordo com o juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São
Paulo, Daniel Carnio Costa, não foi o que aconteceu. "A melhora esperada na economia
para este ano não se consolidou e a legislação começou a ser colocada mais à prova
com o agravamento da crise econômica e empresarial no País", destaca Costa.
A lei é de 2005 e foi implementada em uma fase em que o Brasil passava por um forte
crescimento econômico. "O primeiro teste pelo qual a lei passou foi em 2008, durante
uma crise que não atingiu o Brasil de forma muito contundente. Mas a partir de 2012
e de 2013 tivemos um impacto muito grande da nossa própria crise e aí sim nossa lei
foi submetida a um teste real", salienta o juiz. Segundo Costa, a experiência de 12 ou
13 anos de aplicação da lei mostrou, de maneira bastante clara, a necessidade de
serem feitos alguns ajustes para que a lei tenha eficácia maior.
"Mesmo assim, o Ministério da fazenda identificou a criação de um sistema de
insolvência eficaz como um dos pilares da retomada econômica do Brasil", releva o
especialista. "A recuperação judicial, quando bem planejada e executada, é um
excelente recurso para as empresas que se encontram com dificuldades no mercado.
Como existe uma expectativa de que a nova lei irá dificultar o processo para as
empresas, aquelas companhias que estavam avaliando a solução acabam acelerando
a decisão para não se sujeitarem à lei nova e isto acaba por elevar os pedidos" comenta
o especialista em recuperação judicial da Gutjahr & Schio Recuperação Judicial e
Perícias, Guilherme Luis Gutjahr.
O novo projeto de lei deve estabelecer que a realização da assembleia geral não pode
exceder 120 dias e perdurar por mais de 90 dias, caso suspensa. Conforme o Núcleo
de Estudo e Pesquisa de Insolvência da PUC/SP (NEPI) em parceria com a Associação
Brasileira de Jurimetria (ABJ) sobre os processos de recuperação judicial das varas
especializadas da capital de São Paulo identificaram que a mediana do período de
aprovação de um plano de recuperação judicial é de 386 dias e a média é de 507 dias.
A morosidade no processo de recuperação judicial pode ser fatal às empresas, assim
como a demora em ingressar com o pedido de recuperação. No Brasil, as organizações
têm grande receio em entrar com os pedidos, o que acaba agravando os reflexos das
dificuldades financeiras. Para Costa, "isso só vai mudar a partir do momento em que
houver resultados mais efetivos" nos processos de recuperação judicial.
"O medo se justifica. Hoje, se você entra com um processo de recuperação judicial e
ele não é gerido de maneira adequada, o resultado vai ser a falência, que é o que
acontece na maior parte dos casos". Quanto antes for percebida a necessidade da
recuperação judicial, maiores as chances de viabilidade e sucesso. E esta necessidade
pode ser facilmente percebida através de um trabalho de consultoria empresarial, no
qual diversos indicadores da empresa são analisados para verificar a viabilidade da
medida.

"A situação é criteriosamente analisada, para então serem listadas as medidas a serem
tomadas para a recuperação. Como o processo normalmente é benéfico, acaba sendo
uma opção bastante utilizada no âmbito empresarial" afirma o sócio da Gutjahr &
Schio, Thyago Américo Schio.
Criação de varas regionais especializadas pode dar mais agilidade aos processos
Os processos de recuperação judicial envolvem não só a sobrevivência da empresa,
mas de todo o sistema atrelado a ela - uma cadeia que vai dos trabalhadores que
dependem dela para manter seus empregos até os fornecedores e credores. Os
processos devem ser gerenciados no ritmo dos negócios, na maior parte das vezes
diferente dos ritmos judiciais tradicionais.
"Isso exige do juiz uma postura muito mais proativa e de velocidade decisória. Por
exemplo, se a empresa em recuperação precisa de autorização judicial para vender
algum ativo para pagar a folha de pagamento do mês que vem, eu tenho que decidir
isso antes do mês que vem. Se demorar três ou quatro meses para decidir, ela não só
não pagou aquela folha como já encerrou suas atividades, pois os funcionários não
podem ficar trabalhando de graça.
Como vai exigir essa agilidade de um juiz que tem que cuidar de uma série de outros
casos e que muitas vezes não vai ter essa sensibilidade", sintetiza Costa. Por isso,
dentre as propostas de alteração da Lei de Recuperação Judicial está a criação de varas
de competência regional especializadas, inspirada no modelo norte-americano. A ideia
é que apenas um juiz especializado julgue todos os casos relacionados.
"O juiz que lida com esse tipo de processo tem que ter uma formação multidisciplinar
- em economia, negócios, contabilidade, e, mais do que isso, ter uma sensibilidade
aguçada para notar a função econômica e social daquele negócio para a sua região",
salienta.
Para ele, o juiz tem de prover a distribuição equilibrada de ônus na recuperação, um
meio termo entre o desejo do credor e do devedor. "Se a devedora exerce uma
atividade viável, geradora de benefícios econômicos e sociais, eu tenho que exigir que
ela gere esses benefícios.
Não faz sentido uma empresa entrar em recuperação e encerrar suas atividades",
descreve Costa. O especialista fez parte da comissão de juristas convidada pelo
Ministério da Fazenda para ajudar a elaborar o projeto que servirá de base para as
mudanças na lei (ou até mesmo de uma nova lei) de recuperação judicial.
Após passar por alterações de integrantes do ministério, o projeto foi encaminhado ao
Congresso Nacional. Porém, segundo Costa, o resultado desagradou até mesmo a
comissão de juristas, pois o conteúdo reflete, além dos pontos técnicos, decisões
políticas tomadas pelo ministério.
"Eles foram pinçando as ideias que achavam mais adequadas e o resultado final não
foi exatamente aquilo que todos esperavam. A versão final do projeto tem coisas muito
boas, coisas que estão sendo alteradas e não precisavam alterar e tem coisas que
estão sendo alteradas para pior. Na minha opinião não haveria a necessidade de uma
nova lei.
Bastava alguns ajustes para que a gente crie a estrutura adequada para que a lei seja
aplicada", pontua. Este ano, com a Copa do Mundo e a realização das eleições, a
possibilidade de que algo desse porte seja apreciado por deputados e, após,
senadores, é muito pequena. A expectativa é que a discussão seja retomada no ano
que vem.

Perícia prévia é instrumento importante para obter o sucesso do plano
Outro ponto destacado pelo juiz Daniel Carnio Costa é a implantação da perícia prévia,
metodologia criada por ele, aplicada na vara pela qual é responsável desde 2011 e já
copiada em outros locais do Brasil inteiro.
Basicamente, a perícia prévia busca obter uma verificação preliminar, feita por
profissional com conhecimento técnico, para abastecer o juiz com informações
adequadas antes de decidir pela recuperação judicial. Muito em razão da adoção dessa
prática, o índice de sucesso em recuperações judiciais na 1ª Vara de Falências paulista
supera a média nacional.
Entre 2011 e janeiro de 2018, chegou a 81,7% - enquanto a média brasileira é de
23%. A isso, o juiz atribui também o fato de que a cada 10 processos iniciados nas
suas mãos, oito tem plano aprovado pelos credores e cumprido pelo devedor por mais
de dois anos - números bem maiores do que em outros tribunais.
O método foi inspirado no modelo norte-americano chamado informal primary
examination e, como explica Costa, não deve fazer uma análise da viabilidade do
processo de recuperação judicial, mas dos documentos entregues pela organização e
das suas operações. O levantamento serve para detectar irregularidades ou fraudes ajudando a evitar a imposição aos credores de uma negociação que não terá
contraprestação de interesse público ou social.
Costa lembra que quando a empresa pede a recuperação, tem de anexar uma série
de documentos contábeis e cabe a um profissional capaz a avaliação da qualidade das
informações prestadas - se ela está completa e consistente. Em um segundo momento
ele deve ir até a empresa e constatar as reais condições de funcionamento da empresa
- se a empresa continua funcionando, tem empregados, clientes e interesse em
continuar existindo.
"Ela pode estar em crise, mas tem que pelo menos gerar benefícios e poder ser
recuperada. Caso contrário, iriamos iniciar um processo que não pode dar certo. Nosso
objetivo não é ressuscitar empresas. É recuperar empresas que ainda estão vivas",
prevê o juiz. A perícia prévia ajuda a identificar hipóteses de empresas inexistentes
que pediam recuperação, por que a ideia do devedor era resolver o problema dele,
sem nenhuma contrapartida de interesse social, e fraudes.
"Infelizmente existem casos em que o sujeito utiliza a recuperação como parte de um
esquema fraudulento", avisa. Nesses casos, o processo não é levado adiante. Porém,
o resultado mais comum quando os processos não são aprovados pela perícia prévia
é a constatação de irregularidade documental.
"Quando isso é constatado, eu concedo à empresa um prazo para que ela conserte
isso. E ela vai consertar sabendo exatamente o que tem que fazer, por que um técnico
já fez uma análise e apontou para ela o que tem de fazer", diz. Em média, 30% dos
pedidos iniciais acabam não começando, realmente.
Porém, pesquisa do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Insolvência da PUC/SP que
analisou todos os processos movidos nas 1ª (onde há perícia prévia) e 2ª Vara de
Falências de São Paulo, revelou que esse índice é positivo.
Quando não é feito o procedimento de avaliação anterior à abertura do procedimento,
o número de indeferimento dos processos é de 40%. "A primeira impressão que se
tem é de que onde se faz pericia prévia se indefere mais do que onde não se faz, mas
na prática é diferente".

CAE aprova readmissão de empresas no Supersimples
04/07/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 03-07-2018)
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) projeto de
lei que permite a readmissão dos microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte excluídos do regime especial em 1º de janeiro por dívidas
tributárias. O PLC 76/2018-complementar segue com urgência para o Plenário.
Para retornarem ao Simples Nacional, os interessados deverão aderir ao Programa
Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pert-SN) instituído pela Lei Complementar 162, de 2018 que autoriza o
refinanciamento das dividas fiscais (Refis) das referidas empresas.
Pela proposta do deputado Federal Jorginho Mello (PR/SC), a reinclusão no Simples
Nacional deverá ser pedida, de forma extraordinária, no prazo de 30 dias contados da
data de adesão ao Refis, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018. A estimativa
é que a medida beneficie 600 mil empresas e microempreendores individuais.
O projeto recebeu parecer favorável o relator, senador José Pimentel (PT-CE). Ele
lembrou que o projeto que deu origem à lei do Refis foi vetado pelo presidente Michel
Temer em janeiro, mesmo mês em que as microempresas com dívidas tributárias
foram excluídas do Simples Nacional. Posteriormente, em abril, o veto foi derrubado
pelo Congresso Nacional, mas as empresas já não faziam mais parte do regime
especial, o que inviabilizou a adesão delas ao Refis.
— Pouco sentido teria a instituição de um programa de recuperação fiscal no âmbito
do Simples Nacional se os mais necessitados fossem excluídos antes que dele
pudessem usufruir. Concordamos, ainda, que a aprovação do projeto não gera nenhum
tipo de renúncia fiscal, já que permite a recuperação de micro e pequenas empresas
que, de outra forma, terminariam extintas e impossibilitadas de pagar tributos e
cumprir a sua função social de criação de empregos e geração de renda — defendeu
Pimentel.
Brasil caminha para ter a energia mais cara do planeta
04/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-07-2018)
Erros na política energética, altos impostos e estiagens recorrentes oneram
tarifas no Brasil, tirando a competitividade da indústria e dificultando a
retomada do crescimento

Emerson Nogueira, diretor da OKE do Brasil. Empresa produz componentes de bancos
automotivos e tenta otimizar processos para não sentir a conta da Copel. Henry
Milleo/Gazeta do Povo
Há uma luz no fim do túnel, mas bem mais cara do que a que pagamos hoje. Uma
sucessão de erros na política energética do Brasil nas últimas décadas e a sanha
arrecadatória do governo federal e dos governos estaduais resultaram em uma das
tarifas de energia mais caras do mundo, com tendência de agravamento para os
próximos anos. Não é só o bolso do consumidor que sente: com o insumo tão caro, a

produtividade e a competitividade das indústrias caem, afetando a retomada do
crescimento que o país tanto persegue.
O cenário é preocupante porque o valor das indenizações que precisam ser pagas às
concessionárias de transmissão que aderiram à Medida Provisória n.º 579 de 2012 já
vão onerar as tarifas entre 5% e 7% até 2025. O valor pago pelos consumidores é
para ressarcir investimentos feitos por empresas que aderiram à renovação antecipada
de contratos, em um programa polêmico para reduzir as tarifas lançado pela expresidente Dilma Rousseff.
Além disso, o uso constante de usinas térmicas pela estiagem recorrente dos últimos
anos pressiona por novos aumentos. O estudo mais recente da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) sobre o custo de energia, de 2017, apontava que
a energia do Brasil era a quinta mais cara do mundo. Se não forem feitas grandes
alterações no setor, ela se tornará a mais cara, apontam fontes ouvidas pela
reportagem.
De 13 reajustes a concessionárias concedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) em 2018, o percentual médio ficou em 15,22%, bem acima da inflação dos
últimos meses. A inflação oficial (IPCA) do período entre julho de 2017 e maio de 2018
ficou em 2,68%.
O maior impacto foi sentido pelos consumidores da Cemig, de Minas Gerais, com um
efeito médio de 23,19% nos seus 8,3 milhões de unidades atendidas. Esse percentual,
na verdade, corresponde à revisão periódica da companhia, realizada a cada cinco
anos. Em março, durante discussão sobre a tarifa da Cemig, o próprio diretor-geral da
Aneel, Romeu Rufino, admitiu que o valor das tarifas tem assumido um “patamar
preocupante”.
Copel não é tão culpada assim pelos reajustes
Na Copel, que atende cerca de 4,5 milhões de unidades, o reajuste anual que está em
vigor desde o último dia 24 teve um impacto médio de 15,99%, um pouco acima da
média.
A Light, no Rio de Janeiro, com 3,9 milhões de consumidores, teve reajuste médio de
10,36% em 2018; a Celpe, de Pernambuco, com 3,7 milhões de clientes, 8,89%; e a
Enel, do Ceará, com 3,4 milhões de unidades, aumento médio de 4,96% na tarifa.
Entretanto, a Copel é a “menos culpada” pela alta recente da tarifa, ressalta João
Arthur Mohr, gerente dos Conselhos Temáticos e Setoriais da Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (Fiep). Do percentual médio de 15,99%, apenas 0,31%
correspondem aos custos diretamente gerenciáveis pela companhia, que compõem a
chamada “parcela B”.
Na “parcela A” entram o custo de aquisição de energia, o custo com transporte de
energia e encargos setoriais, com contribuição de 7,49%. O peso maior, porém, vem
dos “componentes financeiros”: 8,19%, que englobam a variação cambial da energia
de Itaipu e subsídios sociais.
“A situação está ruim e vai piorar, com um aumento de até 7% na energia, para pagar
a indenização, independentemente de inflação. Se a inflação for de 3%, vamos pagar
quase 10% de aumento na energia, tirando a competitividade da indústria e afetando
o poder aquisitivo de todo o mundo”, afirma Mohr.
Ele lembra que a primeira parcela da indenização foi cobrada em 2017, mas, como os
custos da energia caíram, o baque foi pequeno. “Na verdade, era para ter redução de
2%, mas com os 7%, pagamos 5% de aumento. Como a inflação foi de 4%, estava
próximo, pouca gente se importou”, destaca.

O fato é que o consumidor terá de pagar pelos erros da política energética implantada
por Dilma, não há escapatória. Mas há também problemas mais antigos e outros
recentes, praticados na gestão de Michel Temer. Um deles é o pagamento de outorgas
em leilões de energia para definir o vencedor de uma licitação. Mohr critica a
destinação do dinheiro arrecadado: o caixa único da União.
“O governo federal fica feliz da vida quando há um leilão e consegue R$ 6 bilhões ou
R$ 7 bilhões. Mas esse valor depois é cobrado do consumidor. Cada um de nós paga
isso na tarifa, vai estar embutido no preço”, diz. No caso da Copel, isso representou
3,5% do reajuste.
O setor produtivo do Brasil reivindica mudanças: quer que o valor da outorga seja
direcionado à redução dos custos. No Congresso, conseguiram um projeto de lei que
garante apenas 33% do que arrecadado em leilões; outros 33% seriam destinados à
Eletrobras, para saneamento do caixa, e o restante para o Tesouro. “Estamos pagando
pela ineficiência da Eletrobras e pela ineficiência do governo”, dispara Mohr.
Outro pedido das entidades reunidas sob o guarda-chuva da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) é a retirada de subsídios sociais da conta da luz, que mantém
programas como Luz para Todos, irrigação rural e as tarifas para famílias de baixa
renda. No caso da Copel, por exemplo, os subsídios representaram 3,46% do reajuste.
“Não somos contra, mas a cobrança está no lugar errado, na conta de luz, que deixa
todos os produtos mais caros. Se tirar essa parcela, os produtos ficam mais baratos,
as indústrias fabricam mais, há mais emprego e renda, e com a arrecadação de mais
Imposto de Renda, o governo consegue dar os subsídios necessários”, diz o gerente
da Fiep.
Redução de impostos sobre energia é urgente
Seguindo esse mesmo raciocínio, a indústria brasileira pede a diminuição de tributos
incidentes sobre a energia elétrica. “O ideal seria que o Brasil fizesse como o Paraguai,
que não está cobrando impostos, só o custo da geração, transmissão e distribuição,
com redução de 50% no valor. O produto fica barato, gera emprego e impostos. Esses
impostos gerados é que são usados para benefícios sociais. Provoca um círculo virtuoso
na economia”, opina Mohr. As entidades sugerem uma redução gradual ano a ano dos
impostos.
Os governadores também têm um papel crucial para o barateamento da energia
elétrica. “Cada estado pratica uma alíquota, tem liberdade para atuar. Atualmente o
Rio de Janeiro cobra 32% de alíquota de ICMS na faixa de consumo médio da indústria,
em uma conta complexa. É um peso altíssimo. Minas Gerais, por exemplo, aplica
18%”, diz a especialista de Estudos Econômicos do Sistema Firjan, Tatiana Lauria.
No Paraná, a alíquota de ICMS sobre a energia é de 29%, uma das mais altas do Brasil.
A Fiep reivindica uma mudança nesse porcentual, com o argumento de que o caixa
estadual não perderá arrecadação. “Digamos que a energia custasse R$ 100, e desses,
R$ 29 iam para o governo. Com o aumento médio de 16% na tarifa, o governo passa
a arrecadar R$ 33,60. Então, se reduzir a alíquota para 25%, vai manter a mesma
arrecadação que tinha, e ajuda o setor produtivo”, diz Mohr.
Chuvas
As usinas hidrelétricas (UHEs), fontes limpas e renováveis de energia, representam
cerca de 70% da oferta de eletricidade no Brasil. Mas, atualmente, os 220
empreendimentos em operação respondem por 60,36% da geração, conforme o Banco
de Informações da Aneel.
Os períodos de estiagem, que foram mais críticos em 2014 e 2015, mas que também
estão se repetindo agora em 2018, prejudicam o sistema, que precisa ser abastecido

por usinas térmicas (UTEs), as quais ofertam energia ainda mais cara – e poluente,
na maioria dos casos. Há cerca de 3 mil UTEs em operação atualmente, com
participação de 26% na matriz elétrica.
Agora em junho de 2018, a bandeira tarifária do mês é vermelha, no patamar 2,
justamente a mais cara, por conta do fim do período úmido no Sul do Brasil, o que
eleva o risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado de curto prazo.
Isso significa acréscimo de R$ 5 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido. A
sistemática das bandeiras tarifárias foi implantada a partir de 2015, com o objetivo de
melhorar a transparência e conscientizar o consumidor sobre a importância da redução
do consumo. A bandeira vermelha vigorou ininterruptamente de janeiro de 2015 a
fevereiro de 2016; depois, em alguns meses esparsos de 2017, retornando agora, em
junho.
O consumidor, na verdade, é duplamente penalizado pelo GSF: além de pagar a
bandeira nos meses mais críticos de estiagem, a cada revisão anual de tarifas é
onerado pelo maior custo da aquisição da energia. Também fruto da MP 579/12 de
Dilma Rousseff, as usinas que renovaram as concessões passaram a ser responsáveis
apenas pela manutenção das hidrelétricas; o risco hidrológico passou para o
consumidor. Na época, o governo federal estimava reduzir as tarifas, mas sem controle
sobre o volume de chuvas, o tiro saiu pela culatra, pela necessidade de se adquirir
energia de outras fontes. Esse aumento de custos aparece na “parcela A” da tarifa.
O especialista em energia Ivo Pugnaloni, presidente do grupo Enercons, lamenta
também a falta de planejamento de longo prazo no setor energético. Ele destaca a
morosidade com que foram tratados os projetos das Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs) dentro da Aneel.
“Nos últimos anos, cerca de 7 mil megawatts (MW) de projetos de PCHs foram
disponibilizadas para construção. Estavam travadas por procedimentos inadequados,
irregulares, detectados pelo TCU [Tribunal de Contas da União] em acórdão. A
superintendência que era responsável por essa atividade e esse atraso foi extinta, e
aí as coisas começaram a fluir de forma adequada”, observa.
Com mais usinas hidrelétricas, mesmo pequenas, não seria necessário o ligamento de
tantas térmicas. Hoje, as PCHs respondem por apenas 3,17% da energia. Entre as
energias renováveis, a eólica tem ganhado destaque, com 8% de participação. Outra
“barreira” para as PCHs, diz Pugnaloni, é o interesse dos governos em arrecadar mais
tributos. “A usina hidrelétrica funciona com água. Não é importada. Não paga ICMS
para governos estaduais. O custo médio de geração de uma termelétrica é seis vezes
mais do que a de uma PCH, mas há outros interesses”, afirma.
Custo Brasil e a energia elétrica
Os derivados de petróleo servem de insumo para cerca de 30% da energia gerada
pelas usinas termelétricas, segundo dados da Aneel. Essa opção se reflete no aumento
de custos para a indústria, sintetiza Pugnaloni.
“Falta competitividade aos nossos produtos. Aí a culpa é colocada nos funcionários
públicos, que são preguiçosos, é colocada no meio ambiente, nos órgãos do meio
ambiente, defensores do meio ambiente e não é colocado no combustível que está
sendo usado para geração de energia, que é o combustível fóssil”, critica.
Para o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK-PR), Andreas
Hoffrichter, as deficiências na infraestrutura energética se somam a outros problemas
estruturais que elevam o chamado “custo Brasil” e afastam o interesse de investidores
estrangeiros. Além do alto custo do insumo, a oferta não é regular, aponta.

“Os leilões de energia não são muito comuns. Uma vez que a oferta é pequena, os
preços ficam muito altos. Na Alemanha, a energia custa um terço do que pagamos
aqui. E temos grande ineficiência energética no Brasil. Grande porcentagem de perdas,
em qualquer das fases, na geração, na distribuição e no consumo”, lamenta.
Segundo ele, o país poderia tirar vantagem da sua matriz elétrica, da qual quase 70%
é de fontes renováveis: hidrelétricas, eólicas, solar, cana-de-açúcar e outras fontes
vegetais. “Mas quase tudo é hídrico, e metade das usinas são a fio d’água, não têm
oportunidade de armazenar e por isso dependemos muito da temporada de chuvas.
Como não dá para contar com isso, precisamos das termelétricas.
Hoffrichter também destaca a disparidade entre alíquotas de ICMS nos estados: “O
Paraná é um dos estados que tem alíquota mais alta, e alguns cobram apenas 11%.
Dependendo da região há energia mais cara ou barata, um fator crucial de
competitividade”.
A carga tributária total, em torno de 35% do consumo, é outro componente do custo
Brasil, aponta, com efeitos diretos e indiretos. “Temos que não só arcar com o valor,
mas também administrar. Na Alemanha, uma empresa gasta em torno de 260 horas
de trabalho para cuidar dos impostos. No Brasil precisamos de no mínimo 2.660 horas,
dez vezes mais”, compara.
Mudanças importantes no setor energético estão contempladas no novo marco
regulatório do setor, em trâmite no Congresso Federal. Mohr, da Fiep, diz que o projeto
já poderia ter sido votado, mas os parlamentares têm receio das consequências
eleitorais.
“O texto prevê fim de subsídios na conta de luz, para que sejam contemplados em
outras frentes, mas os adversários políticos acabam se aproveitando e por isso há
pouco interesse em votar. Tatiana, da Firjan, pondera que, com mais tempo, a
sociedade pode se informar melhor sobre o tema: “Pode haver mais debates, para que
as soluções propostas fiquem mais transparentes e todos entendam a necessidade de
mudanças. Mas é preciso a aprovação, para que se inicie uma nova fase no setor e
tenhamos melhoria no longo prazo, porque no curto prazo não há muito o que fazer”.
REIVINDICAÇÕES
O que o setor produtivo pede
 Votação do novo marco regulatório da energia no Congresso;
 Diminuição dos impostos incidentes, para incentivar a produção e consumo e,
com isso, aumentar a arrecadação;
 Retirada de subsídios da conta de luz, também com a intenção de impulsionar
a atividade econômica e investir na área social com o aumento da arrecadação;
 Pagamentos de outorga em leilões de energia 100% direcionados para redução
de custos na geração, transmissão e distribuição;
 Parcelamento do reajuste de energia ao longo de seis meses;
 Redução da alíquota de ICMS de 29% para 25% no Paraná, de forma a manter
a arrecadação estadual no mesmo patamar de antes do reajuste da tarifa da
Copel.
Fonte: CNI, Fiep, Firjan.
Empresas buscam alternativas, como a indústria 4.0
A OKE do Brasil, multinacional fabricante de bancos automotivos instalada em
Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, está em momento de recuperação.
A linha de produção opera em três turnos, de segunda a sábado, com cerca de 90
colaboradores. Isso significa máquinas ligadas quase ininterruptamente, com gasto de
energia constante. Com o reajuste das tarifas da Copel no último dia 24, de 17,55%
para consumidores industriais e de alta tensão, significa também mais custos.

“É difícil absorver, mas é o jeito, já que não há como repassar aos clientes, ainda mais
em um mercado recessivo”, conta o diretor da empresa, Emerson Nogueira. O
aumento da produção, em torno de 40% em 2018, é sustentado pelo aumento de
exportações, um movimento facilitado pela alta do dólar. Não há como elevar os preços
sem perder espaço, diz ele.

Informação em tempo real da produção é uma das armas da OKE do Brasil para tentar
baixar custos em tempos de alta da tarifa da Copel.Brunno Covello/Gazeta do Povo
Para reduzir custos, a fábrica se utiliza dos recursos da indústria 4.0, isto é, otimização
da produção com base em informações em tempo real da linha de produção. Outra
frente de atuação são estudos para entrar no mercado livre de energia, sem
dependência de concessionárias. Para isto, é preciso um grande consumo energético.
“O mercado livre tem volatilidade, então precisamos analisar bem as vantagens e
desvantagens. Mas, com o reajuste recente, já existe uma viabilidade para deixar a
Copel”, conta. A empresa também espera uma redução nos impostos, já que não há
muita margem para somente absorver custos.
A Laminort, indústria de lâminas com fábrica em Curitiba, onde faz a classificação do
produto, também não tem como repassar aumento de custos para seus clientes, conta
o gerente de comércio exterior Anderson Kroker.
“Hoje o custo com energia gira em torno de 15% a 17% dos custos, com a nova tarifa
chegará a 20%. Mas não tem como aumentar o preço, 80% do faturamento vem do
exterior, e o cliente quer preço competitivo, não quer saber dos nossos problemas
internos”, diz. A Laminort tem uma linha de beneficiamento no Pará, onde a energia
tem um custo aproximado de 25%. “Lá já existe um projeto de energia solar, com
retorno de três a quatro anos do investimento, mas no Paraná para viabilizar uma
alternativa ainda não vale a pena”, diz.
Uma alternativa que ganhou um atrativo econômico no Paraná é a instalação de
painéis fotovoltaicos, segundo João Arthur Mohr, gerente dos Conselhos Temáticos e
Setoriais da Fiep. Em maio, o governo do Paraná aderiu ao Convênio ICMS 16/15, do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que dá isenção do imposto
incidente sobre fornecimento de energia elétrica produzida por mini e microgeração.
“Uma instalação de painel fotovoltaico em casa se paga em quatro anos com a
economia de energia. Há alguns requisitos técnicos, mas vale bastante a pena, e é
uma alternativa para todos os consumidores em geral”, explica ele. A isenção vale
também para projetos de energia eólica, hídrica e de biomassa.
O escritório de advocacia Andersen Ballão aderiu às placas fotovoltaicas no fim de
2016, com o objetivo principal da sustentabilidade ambiental, conta o sócio-fundador,
Wilson José Andersen Ballão. “Sempre tive curiosidade de saber se poderiam ser
aplicadas de forma não industrial. Sendo ou não indústria, poluímos, usamos bastante
ar condicionado. Encontrei uma possibilidade quando ampliamos o escritório. Tinha

planos de fazer um terraço verde, mas vi a possibilidade de colocar uma pequena usina
fotovoltaica, fizemos um estudo e fomos para a frente”, relata.
Ballão conta que o escritório trabalha com várias multinacionais da Europa, que dão
grande importância às questões ambientais, e que a instalação da mini usina causa
impacto positivo sobre os clientes. No período, o escritório deixou de jogar no ar 4
toneladas de CO2 e, a cada mês, consegue uma economia de 30% na conta de luz.
“Hoje nosso gasto mensal é de R$ 1.500. Sem a usina, seria de R$ 2.100, pelo menos”,
conta. Ele destaca que hoje o custo de um projeto de painel fotovoltaico custa metade
do valor do que alguns anos atrás, reforçando a viabilidade econômica da geração de
energia mais limpa.
Escalada
Há diversas classes de consumo de energia elétrica. Os maiores valores recaem sobre
indústria e residências. Na média do Brasil, o reajuste acumulado não é tão alto por
causa das diferentes alíquotas de ICMS aplicadas pelos governos estaduais
Tarifas médias no Brasil
Em R$/MWh por classes de consumo

Paraná
No Paraná, que tem uma das alíquotas de ICMS mais altas (29%), o custo da energia
subiu bem acima da inflação. Veja as tarifas médias com impostos (federais e
estaduais):
Residencial
Tarifas médias (R$/MWh) por classes de consumo

Industrial
Tarifas médias (R$/MWh) por classes de consumo

Variação

No Paraná

¹Estimado com base nos reajustes médios concedidos pela Aneel, de 15,06% para
clientes residenciais (b1) e 17,55%, industriais (a4).
Conta de luz mais cara deve elevar inflação em 0,5 ponto
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-07-2018)
Reajuste da Eletropaulo fica acima do esperado, e projeção nacional vai a
14%
O aumento na conta de luz deste ano deve atingir uma média de 14% no país, acima
do esperado por analistas, adicionando 0,5 ponto percentual à inflação medida pelo
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em 2018.

Subestação de Santo Amaro da Eletropaulo, no bairro do Campo Belo, na zona sul de
São Paulo - Moacyr Lopes Junior/Folhapress
Nesta segunda-feira (3), a Aneel (agência reguladora do setor elétrico) autorizou um
reajuste ainda mais salgado nas contas da Eletropaulo: 15,84%, valor que passa a
valer já nesta quarta-feira (4).
Tal como nas tarifas dos demais estados, a alta da distribuidora paulista ficou acima
das projeções —que giravam entre 9,1% e 11,5%—, o que acabou pesando bastante
no movimento de elevação das previsões de tarifa para o ano.
A avaliação geral é que a energia elétrica seguirá nos próximos meses como um dos
principais fatores de pressão inflacionária, ainda que a inflação, de modo geral, esteja
em níveis considerados baixos. Em 12 meses, até junho, o IPCA gira ao redor de 3,7%.
Um ponto importante é que, bastante superiores à inflação, os preços da energia
elétrica pesam muito no bolso do consumidor, em especial o de baixa renda. O que
faz com que ele sinta menos a inflação cheia em níveis mais baixos.
Só o reajuste da Eletropaulo deverá adicionar 0,14 ponto sobre o IPCA de 2018, a
maior parte disso sentida em julho, diz Thiago Curado, economista da consultoria 4E.
Isso após a taxa de inflação prévia mais alta registrada em junho nos últimos 20 anos,
influenciada também pela paralisação dos caminhoneiros, iniciada no fim de maio.

Desde o fim do ano passado, o mercado já previa reajustes fortes nas tarifas das
distribuidoras de energia, mas as altas têm superado as projeções.
A consultoria GV Energy projetava alta de 10% na tarifa média para o Brasil neste
ano.
Segundo Helder Sousa, diretor da TR Soluções, a expectativa era de um aumento de
9,4%, percentual que foi revisado para 14% após os últimos reajustes autorizados.
ESCASSEZ HÍDRICA
A escassez hídrica é apontada como um dos principais motivos para os reajustes mais
acentuados.
Quando a geração de energia hidrelétrica fica abaixo do projetado, as distribuidoras
precisam compensar o déficit comprando energia no chamado mercado de curto prazo
-no qual o preço é volúvel e, em geral, mais caro, pois implica o acionamento de usinas
termelétricas.
As chamadas bandeiras tarifárias (adicionais na conta de luz) são um mecanismo para
compensar esses gastos extras das distribuidoras e antecipar o reajuste, de forma
mais parcelada, já que as bandeiras são aplicadas mês a mês.
"A restrição hídrica, porém, foi tão forte que as bandeiras não foram suficientes para
compensar esse maior acionamento das térmicas", afirmou Pedro Machado, sócio da
GV Energy.
Na prática, o atual reajuste na conta de luz da Eletropaulo chegaria a quase 23% se
não fossem pelos valores adicionais que já têm sido cobrados por meio das bandeiras
tarifárias nos últimos meses.
Outro componente determinante para os fortes aumentos é a elevação do preço pago
pelas distribuidoras para comprar energia.
Isso se deve em parte por um erro de projeção das distribuidoras na hora de
dimensionar a demanda por energia, afirma Laura Souza, da área de energia do
Machado Meyer.
"Houve um cálculo modesto da necessidade de compra de energia no passado,
principalmente nas regiões Sul e Sudeste, onde os reajustes foram mais altos", diz
ela.
Essa compra de energia ocorre em leilões, organizados pelo governo, e nos quais a
distribuidora tem a opção de participar ou não -em geral, são fechados contratos para
a entrega de energia em prazos que variam de dois a seis anos.
Cabe à distribuidora gerenciar a aquisição de mais ou menos contratos para atender
a demanda futura, embora as empresas não tenham controle total da energia que será
comprada, pois não escolhem os termos do leilão.
Quando essa equação não é feita com eficiência, a empresa pode ter sobras ou
escassez de energia para abastecer a população -nesses casos, pode ter gastos extras
e repassar parte do erro de cálculo à conta de luz.
O aumento do custo de compra da energia foi justificado pelo diretor da Aneel, André
Pepitone, pela alta do dólar, que elevou o preço da energia comprada da usina de
Itaipu, e por uma revisão tarifária ocorrida recentemente.

Um terceiro fator relevante para o aumento é a alta dos subsídios que estão incluídos
na conta de luz --que custeiam desde tarifas sociais para famílias pobres até a compra
de combustível fóssil para gerar energia em regiões isoladas no Norte do país.
Um dos subsídios que mais pesou no aumento no último ano foi aquele dado às fontes
de energia renováveis, como a eólica, afirma Machado, da consultoria GV Energy.
Bolsa brasileira sobe 1% ajudada por melhora no exterior
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-07-2018)
Dólar caiu 0,38% e fechou abaixo dos R$ 3,90
A Bolsa brasileira avançou mais de 1% nesta terça-feira, ajudada por uma melhora
nos mercados internacionais. O dia foi de mais disposição de investidores ao risco após
um início de semana negativo.
O menor volume de negócios também contribuiu. As Bolsas americanas fecharam
nesta véspera de feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, dia da independência do
país, reduzindo as operações no mercado local.
O Ibovespa, principal índice acionário da B3, subiu 1,13%, a 73.667 pontos. O volume
financeiro somava 7,6 bilhões de reais, abaixo da média diária do ano, de 11,9 bilhões
de reais.
"Com o pré-feriado nos EUA e sem fluxo de venda de estrangeiros, houve espaço para
alguma recuperação de preços", destacou o gestor Marco Tulli Siqueira, da mesa de
Bovespa da corretora Coinvalores, enxergando um mercado mais calmo.
As principais contribuições positivas foram as ações dos bancos públicos, que
avançaram no pregão.
O dólar recuou para R$ 3,8970 após superar os R$ 3,90 na véspera. De uma cesta de
24 divisas emergentes, o dólar conseguiu avançar sobre apenas cinco nesta terça. A
tendência, no entanto, continua sendo de alta para a moeda americana, com incerteza
sobre o cenário político.
PMI consolidado do Brasil cai de 49,7 pontos em maio para 47,0 em junho
04/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-07-2018)
O índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) consolidado do Brasil, que
reúne os dados da indústria e do setor de serviços, caiu de 49,7 pontos em maio para
47,0 pontos em junho, conforme divulgou nesta quarta-feira, 4, a IHS Markit.
O resultado representa a redução mais acentuada da atividade do setor privado em
16 meses e foi atribuído ao impacto da greve dos caminhoneiros. No mesmo período,
o PMI de serviços recuou de 49,5 pontos para 47,0 pontos.
O indicador da indústria, publicado na segunda-feira, 2, apontou queda de 50,7 para
49,8 no segmento – indicando contração da atividade (abaixo do nível de 50 pontos)
pela primeira vez desde março de 2017.
A queda em serviços foi a mais acentuada desde novembro de 2017, segundo a IHS
Markit, que citou como justificativas para a perda de força do setor a fraca demanda,
a greve dos caminhoneiros e as incertezas do mercado. O subsetor mais afetado foi o
de Transportes, enquanto Finanças foi o único a registrar expansão, diz a empresa,
em nota.

“O setor privado já frágil do Brasil suportou um mês difícil em junho, quando a greve
dos caminhoneiros atingiu pesadamente a economia”, afirma Pollyanna de Lima,
economista da IHS Markit. As interrupções de atividade geradas pela paralisação
levaram os serviços ainda mais para baixo dentro do campo da contração, enquanto,
na indústria, a sequência de 15 meses de melhora da produção chegou ao fim,
emenda.
Na nota, a economista destaca impacto na inflação e diz que as pressões de custo
foram registradas principalmente na indústria de transformação. “Para o mercado de
trabalho, o resultado final foi um quadragésimo declínio sucessivo do emprego no setor
privado”, completa.
Rota 2030 deve ser anunciado até sexta-feira, 06
04/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-07-2018)
O presidente Michel Temer deverá anunciar até a sexta-feira, 06, o Rota 2030, novo
regime com benefícios para o setor automobilístico. De acordo com fontes que
participam das negociações, a tendência é que o anúncio ocorra na quinta-feira, 05.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (serviço de notícias em tempo
real do Grupo Estado) apuraram, o setor e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços (MDIC) pressionam para que o anúncio ocorra nesta semana, porque depois
pode haver problemas com a legislação eleitoral. Há o entendimento de que, a partir
do dia 7 de julho, o governo não poderá lançar novos programas do tipo porque
poderia ser interpretado como propaganda, o que é proibido pela lei.
De acordo com fontes, o “esqueleto” do programa já está pronto há algum tempo,
mas MDIC e o Ministério da Fazenda ainda discutem os últimos detalhes do programa.
Uma das divergências é em relação ao tamanho dos descontos tributários que serão
dados às montadoras que cumprirem metas de eficiência. A redução de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) só valerá a partir de 2022, mas há um embate em
relação ao tamanho do desconto na alíquota do imposto, já que a Fazenda é contra
renúncias e subsídios para o setor.
Já está fechado que o programa devolverá por ano até R$ 1,5 bilhão em créditos
tributários para as empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento, o que
valerá a partir do próximo ano. Como informaram o jornal O Estado de S. Paulo e o
Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) no mês passado, as
montadoras terão de investir um porcentual mínimo do faturamento anual para ter
acesso aos incentivos tributários, que será de 0,8% do faturamento a partir deste ano
e aumentará gradativamente até chegar a 1,2% em 2022.
Crédito tributário
A MP que criará o programa vai prever que pelo menos 20% dos investimentos virem
créditos tributários que poderão ser abatidos do pagamento de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Esse foi o
principal ponto de embate entre a área econômica e o MDIC – enquanto este defendia
que o abatimento fosse feito no pagamento de qualquer tributo, a Fazenda iniciou o
debate defendendo que fosse apenas nos moldes da Lei do Bem, sobre o IRPJ e o CSLL
e no ano seguinte ao do investimento.
A tendência é que o rota tenha um “meio termo”, com o abatimento apenas nos dois
tributos, mas com um prazo maior de até 15 anos, maior do que a exigência do ano
seguinte da Lei do Bem. Além disso, o porcentual descontado poderá ser maior se o
investimento for feito em áreas consideradas estratégicas pelo governo, como
propulsão, conectividade, big data e inteligência artificial.

De imediato, o governo vai reduzir apenas o IPI de carros híbridos e elétricos. A
alíquota cairá de 25% para um intervalo de 7% a 18%. Haverá ainda a previsão de
redução da alíquota do IPI de carros comuns que atingirem metas de eficiência
energética a partir de 2022, em porcentuais que ainda estão em discussão.
O governo vai enviar ainda um projeto de lei para atender pleito das fabricantes de
carros de luxo. As montadoras reclamavam que tinham um passivo de cerca de R$
300 milhões em créditos tributários que não foram contemplados pelo Inovar-Auto,
programa automotivo anterior que foi encerrado em dezembro. O projeto dará cinco
anos para essas empresas abaterem os créditos tributários dos últimos anos.
O programa vai prever também que montadoras e importadores que venderem carros
fora de um padrão mínimo de segurança e eficiência energética paguem multa de 20%
da receita da venda. Nos primeiros anos, valerão as regras atualmente em vigor, que
são as mesmas do Inovar-Auto.
A partir de 2022, as empresas terão de cumprir exigências mais rígidas, com a redução
de emissões de 10% a 12% sobre os índices atuais e a previsão de que metade dos
carros produzidos tenham equipamentos de segurança que só seriam obrigatórios em
2030, como câmeras de marcha à ré, aviso de cinto não afivelado, controle eletrônico
de estabilidade e travas para cadeirinhas infantis.
ANP recebe 179 sugestões em consulta sobre reajuste da gasolina
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-07-2018)
Proposta de definir prazos mínimos para reajustes de preços foi anunciada
no dia 5 de junho
A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) recebeu 179 sugestões
na tomada de contribuições que vai estudar a periodicidade dos reajustes dos
combustíveis no país. Ao todo 115 entidades ou pessoas físicas se manifestaram.
A proposta de definir prazos mínimos para reajustes de preços foi anunciada no dia 5
de junho, com o objetivo, segundo a agência, de “colher subsídios para discutir a
conveniência de se estabelecer uma periodicidade mínima para o repasse do reajuste
do preço dos combustíveis”.
O período de contribuições foi encerrado nesta segunda (2). Agora, a ANP avaliará as
sugestões para elaborar uma proposta de minuta sobre o tema, que irá a consulta
pública antes de ser publicada.
Em julho de 2017, a Petrobras passou a adotar reajustes diários, alegando que
precisava combater importações por terceiros. Com a escalada do preço do petróleo
em 2018, a política passou a ser questionada.
A possibilidade de reversão da estratégia levou o ex-presidente da estatal, Pedro
Parente, a pedir demissão no dia 1º de junho. Ele foi substituído por Ivan Monteiro,
que ocupava a diretoria Financeira da companhia.
A adoção de prazos mínimos para reajustes é criticada por investidores, que temem
que interferências na política comercial da Petrobras possam trazer prejuízo para a
empresa. Mas tem adeptos no governo e entre os revendedores de combustíveis.
Em entrevista à Folha em junho, o diretor-geral da ANP, Decio Oddone defendeu que
os interesses da empresa não são necessariamente os interesses da sociedade
brasileira. Ele afirmou, porém, que a agência não quer interferir na formação dos
preços dos combustíveis.

ANP levará até 30 dias para avaliar contribuições em consulta sobre reajuste
em combustíveis
04/07/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 03-07-2018)
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) levará entre 15
e 30 dias para analisar contribuições enviadas por 115 entidades e pessoas físicas que
participaram de uma consulta pública aberta pela reguladora para avaliar a
periodicidade de repasse dos reajustes dos preços de combustíveis aos consumidores.
A projeção de prazo foi dada nesta terça-feira por um dos diretores da autarquia,
Dirceu Amorelli, em conversa com jornalistas após participar de evento no Rio de
Janeiro.
Apenas após esse período a agência deverá se posicionar sobre uma potencial minuta
de resolução sobre o assunto, que precisará passar por consulta e audiência públicas,
explicou o diretor.
A tomada pública de contribuições da ANP sobre os reajustes dos combustíveis foi
aberta no início de junho, pouco após uma greve de caminhoneiros contra os altos
preços e os reajustes diários do diesel pela Petrobras que causou forte impacto na
economia brasileira.
Serviços de carros autônomos podem aumentar congestionamentos, mas há
uma saída
04/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-07-2018)
Os carros autônomos diminuirão o total de carros em uso, mas os que
restarem rodarão por mais tempo. A saída? Compartilhá-los

Carros autônomos podem piorar o tráfego dos grandes centros. SeongJoon
Cho/Bloomberg
Enquanto a era dos carros sem motoristas não chega, um novo estudo baseado na
cidade de Boston, nos Estados Unidos, sugere que esses veículos podem aumentar os
congestionamentos nas áreas centrais na medida em que mais pessoas os adotem
através de serviços como a Uber em detrimento do transporte coletivo.
O mesmo estudo também descobriu, no entanto, que os veículos autônomos podem
melhorar drasticamente as condições de tráfego nos subúrbios.
O estudo do Fórum Econômico Mundial e do Boston Consulting Group (veja na íntegra,
em inglês) é baseado em uma premissa simples, apoiada por 10 meses de pesquisa e
uma das análises mais específicas feitas em carros autônomos: como o custo de usar
serviços como de transporte individual com carros autônomos diminui, pois as
empresas não precisam mais pagar os motoristas, as pessoas que usam o transporte
coletivo optarão por serviços que as pegam e deixam nos lugares desejados em vez
do ônibus ou do metrô.

“Se o preço é o mesmo ou apenas um pouco mais caro, e, além disso, eu não tenho
que andar até a estação, não tenho que me preocupar em carregar um guarda-chuva,
nem em checar horários e baldeações, por que alguém pegaria o trem?”, disse
Augustin Wegscheider, um dos autores do relatório.
E por que isso pode causar um aumento de 5,5% nos congestionamentos no centro
de Boston? Porque os veículos dos serviços de transporte começarão a substituir os
carros particulares.

Gráfico (em inglês) do relatório mostra o impacto dos carros autônomos no tráfego de
Boston.WEC e BCS/Reprodução
“Você pode ter menos veículos nas ruas, mas esses veículos estão operando 12 horas
por dia”, disse Wegscheider. “O carro médio em Boston funciona cerca de 12 minutos
por dia.”
Saídas para o congestionamento
O estudo ressalta, segundo o pesquisador, “que, a menos que você estabeleça as
políticas certas para gerenciar ativamente a adoção [de veículos autônomos], o
congestionamento pode realmente piorar”.
A resposta, diz o estudo, é que essas políticas devem encorajar as pessoas a
compartilharem veículos autônomos fornecidos por empresas.
“Uma das respostas é colocar mais pessoas no carro”, disse Wegscheider. “Se você
perguntar aos consumidores, ‘você faria isso?’ Eles dizem: ‘Não, eu não vou dividir um
carro com estranhos’, mas se custar R$ 5 em vez de R$ 18, eles dizem ‘Ok’.”
A situação será muito diferente na maioria dos subúrbios, segundo o estudo, onde os
serviços de transporte de passageiros “substituirão principalmente o uso de carros
particulares em vez do transporte coletivo e o tempo de viagem diminuirá em 12,1%”.
“Lá, a troca é que em vez de ficar no trânsito para uma viagem de 16 km, lidar com
isso sozinho e pagar R$ 20 para estacionar no centro todos os dias, eu poderia investir
esses R$ 20 no serviço e usar o tempo de forma produtiva”, Disse Wegscheider.
E a relação entre o transporte coletivo e os serviços de transporte de passageiros
usando carros de passeio, que se aplica em centros urbanos, não vai entupir as ruas
suburbanas.
“Se eu pegar o trem por uma hora por R$ 18, mesmo se o preço do Lyft cair de US
R$ 240 para R$ 120 [para a mesma viagem], ainda é uma troca entre R$ 120 e R$
18”, disse ele. “As pessoas ainda vão andar de trem.”

Estagnação na venda de carros faz setor rever para baixo previsão para o ano
04/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-07-2018)
Copa influencia vendas: 'A cada etapa em que o Brasil avança, maior é o
impacto', diz Fenabrave
As vendas de carros de passeio e veículos comerciais em junho repetiram o resultado
de maio. Foram emplacados 201.987 unidades no último mês, de acordo com a
Fenabrave, entidade que reúne os revendedores.
Em relação a junho de 2017, houve alta de 3,7%.
O número, que inclui ônibus e caminhões, mostra o quanto a paralisação dos
caminhoneiros influenciou os licenciamentos, que deveriam ter sido, ao menos, 10%
maior.
O resultado e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) abaixo do esperado
fizeram a Fenabrave reduzir sua projeção de crescimento nas vendas para 2018.
Antes, a entidade previa alta de 13% nos emplacamentos de veículos leves. Agora,
espera que a alta seja de 9,7%.
Entre janeiro e junho, foram vendidos 1,17 milhão de carros de passeio, comerciais
leves, ônibus e caminhões. Em relação ao mesmo período de 2017, houve crescimento
de 14,5%.
"O primeiro semestre manteve a expectativa de crescimento, mas a base comparativa
era baixa", disse Alarico Assumpção Jr., presidente da Fenabrave.
O executivo afirma que a Copa também está influenciando as vendas. “A cada etapa
em que o Brasil avança, maior é o impacto. Se o jogo ocorre à tarde, ninguém sai para
comprar carros.”
O Chevrolet Onix mantém a liderança do mercado, seguido por Hyundai HB20 e Ford
Ka.
Há mais otimismo nos segmentos de veículos pesados, puxado pela atividade agrícola
e pelo movimento de renovação de frota, que se apoia no crédito oferecido por
bancos privados. A expectativa é de que haja alta de 9,8% nas vendas. Na projeção
anterior, divulgada em abril, a Fenabrave esperava um crescimento de 9%.
O licenciamento de caminhões cresceu 50,7% no primeiro semestre, com 32.338
unidades emplacadas de janeiro a junho.
O estoque de veículos está em 144 mil unidades, suficiente para suprir 36 dias de
vendas.
DUAS RODAS
No setor de motos, houve queda de 8,8% nos emplacamentos entre maio e junho.
Foram vendidas 74.089 unidades no último mês, e a Fenabrave acredita que o número
teria sido positivo caso não houvesse a paralisação dos caminhoneiros, que
interrompeu a distribuição de motocicletas pelo país. A produção do setor concentrase na Zona Franca de Manaus.
O segmento das duas rodas deve crescer 7,7% neste ano, em cálculo revisado pela
Fenabrave. Antes, era esperada alta de 6,1%. A mudança de expectativa se deve à
melhora na oferta de crédito.

Emplacamentos de veículos em junho mostram estabilidade ante maio, diz
Fenabrave
04/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-07-2018)
A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou
oficialmente nesta terça-feira, 3, os resultados definitivos do mês de junho. Os
emplacamentos somaram 201,9 mil veículos, praticamente o mesmo número de maio,
quando o setor foi atingido pela greve dos caminhoneiros – que interrompeu o
fornecimento de peças para a produção de veículos e a distribuição das unidades já
prontas para as concessionárias.
A estabilidade de emplacamentos entre maio e junho mostra que as concessionárias
ainda não conseguiram retomar o ritmo de vendas anterior à greve dos caminhoneiros.
Em abril, último mês completo antes da paralisação, as vendas somaram 217,3 mil
unidades.
O setor, no entanto, já esperava que o mês de junho não mostrasse uma forte
aceleração em relação a maio, por causa da Copa do Mundo, evento que
tradicionalmente tira a atenção do público. Além disso, é possível que consumidores
que deixaram de comprar veículos durante a greve tenham adiado a compra por uma
diminuição da confiança.
Em relação a junho do ano passado, as vendas cresceram 3,6%. Com o resultado, o
primeiro semestre terminou com a venda de 1,116 milhão de veículos novos, expansão
de 14,4% em comparação com a primeira metade do ano passado.
Por segmento
Os automóveis e comerciais leves, que representam mais de 90% do setor,
registraram 195 mil emplacamento no sexto mês de 2018. O resultado, que também
ficou estável em relação a maio, corresponde a uma alta de 3,2% em comparação a
junho de 2017. O ano acumula 1,127 milhão de unidades, avanço de 13,7%.
Entre os pesados, as vendas de caminhões atingiram 5,7 mil unidades em junho,
crescimento de 37,1% ante igual mês do ano passado e de 0,2% na comparação com
maio. O primeiro semestre registrou a venda de 32,3 mil unidades, expansão de
50,7%.
Os ônibus, por sua vez, tiveram 1,1 mil emplacamentos, queda de 23,8% em relação
a junho do ano passado. Na comparação com maio, o recuo é de 4,2%. O primeiro
semestre teve 7,1 mil unidades vendidas, avanço de 9,9% ante o primeiro semestre
do ano passado.
Tesla arma operação de guerra para alcançar meta de produção do Model 3
04/07/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 03-07-2018)
O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, vociferou com os engenheiros da linha de
montagem da fábrica da companhia na Califórnia e a empresa realocou trabalhadores
de outras áreas para ajudar na produção do sedã Model 3, além de decretar que os
turnos de fim de semana são obrigatórios.
A Tesla cancelou todas as paradas na última semana de junho para cumprir meta de
fabricar 5 mil Model 3 em uma semana, de acordo com funcionários que conversaram
com a Reuters. O sedã é essencial para colocar a Tesla no caminho da lucratividade e
provar que a empresa norte-americana de carros elétricos pode dominar a produção
em massa.

Mas se a Tesla poderá manter o ritmo - sem precisar pagar horas extras e sem precisar
contratar mais funcionários - é uma outra questão que tem pesado sobre os
investidores.
Conduzindo os trabalhos até a empresa alcançar a marca na manhã de domingo, Musk
ditou o ritmo da linha de produção do Model 3, chamando atenção de seus engenheiros
quando a produção desacelerava ou parava devido a problemas nos robôs de
montagem, disse um funcionário.
A Tesla construiu uma nova linha de produção em apenas duas semanas em uma
enorme tenda fora da fábrica principal, um movimento sem precedentes em uma
indústria que leva anos para planejar suas linhas de montagem. A montadora disse
que a nova área foi responsável por 20 por cento dos Moldels 3 produzidos na última
semana.
“Eles estavam pegando emprestado pessoas de nossa linha o dia todo para cobrir seus
intervalos (da linha de produção do Model 3) para que a produção continuasse”, disse
um trabalhador da linha de produção do Model S no domingo.
“Eles colocaram os Model 3 antes dos S para serem pintados para cumprirem a meta
de 5 mil”, disse o funcionário. “O departamento de pintura não aguenta o volume.”
Por causa do foco no Model 3, a linha S ficou com uma fila de cerca de 800 carros
atrasados para entrar na oficina de pintura, disse o funcionário.
Qualquer interrupção potencial das linhas Modelo S e X pode também ameaçar a meta
da Tesla de montar 100 mil desses veículos em 2018. A Tesla entregou 49.489 desses
carros no primeiro semestre deste ano.
A Tesla disse que não houve interrupção na produtividade dos modelos S e X e
observou que também fabricou 1.913 unidades desses veículos durante a última
semana do trimestre, juntamente com o Model 3. Um porta-voz também disse que os
funcionários das linhas S e X se ofereceram para ajudar na produção do Model 3.
A Tesla montou um total de 28.578 unidades do Model 3 no segundo trimestre e
40.989 desde o início da produção do sedã em julho passado, disse a empresa.
Alguns funcionários estão preocupados que o ritmo frenético e as longas horas possam
esgotar os trabalhadores. Um funcionário disse que eles foram orientados a continuar
trabalhando até que atinjam a meta de produção diária, não quando seus turnos
terminem. A Tesla planeja montar 6 mil Models 3 por semana até agosto.
“Eles disseram que a partir de amanhã era para estarmos preparados para
trabalharmos até 12 horas”, disse o funcionário da linha do Model S, na segunda-feira.
“Vai ser basicamente 12 horas a partir de agora e tenho a sensação de que vai ser
seis dias por semana.”
E após todo o esforço, na manhã de domingo, 1 de julho, cerca de cinco horas após o
fim do segundo trimestre, o número 5 mil brilhou em uma tela de contagem regressiva
instalada na linha de montagem do Model 3.
Para atingir a marca, a Tesla está preparada para “gastar o que for necessário”,
afirmou um funcionário da fábrica na Califórnia, citando a nova linha de montagem de
baterias que foi despachada da Europa em aviões cargueiros em maio.

Mais de 40 países se opõem na OMC a plano dos EUA de taxar veículos
04/07/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 03-07-2018)
Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo União Europeia,
China, Japão, e outros como o Brasil, manifestaram profunda preocupação na
Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre possíveis medidas norte-americanas
que imponham taxas adicionais sobre importações de veículos e autopeças.
Sede da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra, na Suíça 03/06/2016
REUTERS/Denis Balibouse
O Japão, que junto com a Rússia iniciou a discussão na OMC, alertou que tais medidas
poderiam desencadear uma espiral de medidas de retaliação e resultar no colapso do
sistema multilateral de regras de comércio, disse um representante que participou da
reunião.
Mais de 40 membros da OMC, incluindo os 28 países da União Europeia - alertaram
que a ação dos EUA poderá perturbar seriamente o mercado mundial e ameaçar o
sistema da OMC, dada a importância dos veículos para o comércio mundial.
Os EUA devem terminar nas próximas semanas uma análise sobre a imposição de
tarifas de importação de veículos, disse o presidente norte-americano, Donald Trump,
em 29 de junho. Segundo Trump, os estudos devem ser concluídos em 3 a 4 semanas.
Mas a UE alertou os EUA que a imposição das sobretaxas de importação sobre veículos
vai provavelmente levar a medidas retaliatórias sobre 294 bilhões de dólares em
exportações norte-americanas ao bloco.
Uma autoridade russa afirmou durante a reunião da OMC que a questão das análises
dos EUA sobre tarifas foi levantada no ano passado em diferentes reuniões do órgão
e desde então as coisas só têm piorado.
Os Estados Unidos estão perdendo reputação como um parceiro comercial confiável,
disse o delegado russo na reunião, acrescentando que os EUA poderão em breve iniciar
uma investigação sobre as tarifas de importação de produtos de urânio.
China, Canadá, Suíça, Noruega, Turquia, Costa Rica, Hong Kong, Venezuela,
Cingapura, Brasil, Coréia do Sul, México, Catar, Tailândia e Índia ecoaram as mesmas
preocupações e disseram duvidar que as tarifas dos EUA estejam de acordo com as
regras da OMC.
O diplomata dos EUA na reunião afirmou que o assunto já foi objeto de disputas
formais na OMC e por isso não deveria estar na agenda, disse a autoridade que
participou da reunião.
Para caminhões, Fenabrave mais que dobra expectativa
04/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 03-07-2018)
07/2018 | 20h05
Entidade projeta expansão de 25% e avalia que desaceleração econômica não
afeta recuperação dos veículos de carga
A Fenabrave avalia que a desaceleração do ritmo da economia, detonada no mês
passado com a paralisação dos caminhoneiros, não deverá afetar a acentuada
recuperação do mercado de caminhões no País.

Muito pelo contrário, a avaliação é que o bom desempenho da safra de grãos deverá
seguir incentivando a renovação de uma frota envelhecida, sem trocas nos últimos
três anos. Como a base de comparação com o ano passado é muito baixa, a entidade
que reúne os concessionários da rede de distribuição decidiu mais que dobrar sua
projeção de vendas de veículos de carga em 2018, para quase 25%.
Ao contrário do que fez com a expectativa de vendas de veículos leves, reduzida para
expansão de 9,7% em 2018, a Fenabrave reajustou de 10,3% para 24,8% a
estimativa de crescimento do mercado de caminhões. Os concessionários esperam
vender 65 mil unidades no ano inteiro.
Responsável na entidade pelo segmento de caminhões e ônibus, Zonta destaca o
crescimento da oferta de crédito para compra de caminhões, com maior
disponibilidade de financeiras de montadoras e bancos independentes que entraram
no mercado, o que sustenta a recuperação mais acelerada do setor.

“A inadimplência é baixa e o juros estão em níveis reduzidos. O BNDES/Finame tem
taxa de 1,1% ao mês, mas atualmente vemos bancos independentes e de montadoras
oferecendo CDC (crédito direto ao consumidor) ainda mais barato, abaixo de 1%”, diz
o concessionário.
Apesar das perspectivas melhores, as vendas de caminhões em junho também ficaram
estagnadas, com 5.731 unidades emplacadas, número quase idêntico ao de maio.
Houve imperceptível avanço de 0,24% sobre o mês anterior.
Mas segue alta a comparação porcentual anual. O crescimento dos emplacamentos de
veículos de carga no mês é de vistosos 37,1% sobre junho ano passado.
Mesmo com recente tropeço das vendas por falta de produtos para entregar, os 32,3
mil caminhões emplacados no primeiro semestre de 2018 ainda representam
expressivo avanço de 50,7% sobre o mesmo período de 2017.
ÔNIBUS EM BAIXA
O desempenho positivo do mercado de caminhões não é replicado no segmento de
ônibus. Em junho foram vendidas 1.190 unidades, segundo consolidação da
Fenabrave, o que significa baixa de 4,2% sobre maio e retração bem maior, de 23,8%,
na comparação com o mesmo mês de 2017.
Mas no primeiro semestre os emplacamentos somam 7,1 mil ônibus, em alta de quase
10% (9,96%) ante o mesmo período do ano passado.
A Fenabrave avalia que o mercado de ônibus iniciou um período de baixa, por isso
reduziu sua expectativa para o ano, que era de crescimento de 4,7% e agora passou
para queda de 4,1%, com estimativa de 14,5 mil emplacamentos ao longo do ano
todo, devido à paralisação esperada das compras por conta das eleições.
“Fizemos o ajuste (para baixo) por causa do ano eleitoral”, afirma Alarico Assumpção
Jr., presidente da Fenabrave.

Cummins compra EDI, especializada em propulsão elétrica ou híbrida
04/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 03-07-2018)

07/2018 | 19h30
Fabricante de motores a diesel vai se fortalecer em tecnologias alternativas
A Cummins anunciou a compra da Efficient Drivetrains, Inc. (EDI), que projeta e
produz soluções de propulsão híbrida ou totalmente elétrica. “Essa aquisição vai
combinar a capacidade e o conhecimento em eletrificação da EDI com a experiência
em propulsão da Cummins”, afirma o chairman e CEO da fabricante de motores a
diesel, Tom Linebarger.
A Cummins começou a se desenvolver no campo da eletrificação há mais de uma
década. E nos últimos meses acelerou investimentos no setor, sobretudo em
armazenamento de energia. Adquiriu a Johnson Matthey Battery Systems, com sede
no Reino Unido, e a Brammo, na América do Norte.
A EDI está no Vale do Silício, na Califórnia. Tem um sistema híbrido bastante versátil
e servirá para ampliar os conhecimentos e produtos de eletrificação da Cummins. O
sistema híbrido da EDI rodou um total superior a 9 milhões de quilômetros em frotas
dos Estados Unidos e China. A aquisição da empresa pela Cummins deve ser concluída
no terceiro trimestre.
Fenabrave reduz expectativa de crescimento para veículos leves
04/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 03-07-2018)

/07/2018 | 18h36
Após resultado fraco de junho, entidade estima expansão abaixo de 10% em
2018
Após o fraco resultado de junho, a Fenabrave, a federação dos concessionários, decidiu
revisar para baixo sua expectativa de crescimento das vendas de veículos leves em
2018. Agora a entidade estima expansão de 9,7%, para 2,38 milhões de automóveis
e comerciais leves emplacados no ano.
Esta já é a quarta revisão do ano: em janeiro a Fenabrave projetava avanço de quase
12%, subiu para 15,2% após o bom desempenho do primeiro trimestre, logo depois
puxou a 13% silenciosamente (sem divulgação à imprensa) e agora colocou o
porcentual abaixo de 10% pela primeira vez.
O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., justifica o ajuste para baixo nas
projeções da entidade por uma sequência de fatores negativos combinados. Segundo
ele, o estrago causado na economia pela paralisação dos caminhoneiros não deve ser
mais recuperado no resto do ano. Logo depois veio a Copa do Mundo com seu efeito

natural de arrefecimento no movimento das concessionárias. Na sequência, vêm as
eleições e suas incertezas.
Outro fator negativo à frente é o reajuste de preços dos veículos, motivada
principalmente pela alta da cotação do dólar, que subiu 16% só em junho, o que
pressiona os custos de componentes e carros importados. A avaliação, contudo, é que
apenas uma parte da desvalorização do real será repassada aos preços finais, devido
a negociações com fornecedores e redução de margens.
Para compensar, pelo lado positivo, Assumpção Jr. lembra que os juros estão estáveis
e a inadimplência do segmento é baixa, de 3,66% para pessoas físicas e 1,9% para
jurídicas.
“Isso aumenta a disponibilidade dos bancos em conceder financiamentos e ajuda nosso
setor”, diz o dirigente. Ele destaca que já houve redução no número de fichas
recusadas pelos bancos para abertura de crédito. Até o ano passado, de cada dez
pedidos de crédito para comprar um carro, cerca de quatro eram vetados, hoje este
número caiu para três.
DESACELERAÇÃO
A intenção da Fenabrave em reduzir sua expectativa de expansão foi consolidada pelo
fraco resultado das vendas de veículos leves em junho. Foram emplacados 195 mil
automóveis e utilitários leves, número quase igual ao de maio, o que interrompeu o
ritmo de crescimento que vinha sendo verificado mês a mês.
“A recuperação sobre o ano passado continua, mas porque a base de comparação é
baixa”, lembra Assu8mpção Jr. O resultado de junho foi apenas 3,2% acima do
registrado no mesmo mês de 2017.
Com isso, foi reduzido o porcentual de recuperação no ano, que no acumulado até
abril se aproximava dos 20%. Com o emplacamento de 1,13 milhão de veículos leves
no primeiro semestre de 2018, houve expansão de 13,7% na comparação com o
mesmo intervalo de 2017.
Apesar da desaceleração das vendas dos últimos dois meses e da paralisação de
entregas de veículos novos, o estoque de veículos nas concessionárias seguiu estável
em junho: 144 mil unidades, equivalentes a 36 dias de vendas.
O número de concessionárias no País também permanece estável em 6.108. Antes do
período mais agudo da crise econômica, em 2014, existiam 7.330 lojas. Houve
fechamento de 1.926 lojas e abertura de 704, com perda líquida de 1.222 pontos de
venda em três anos. “Algo como 167 mil empregos foram perdidos com essa redução
da rede de distribuição”, afirma Assumpção Jr.
Venda de motos cai para 74,1 mil unidades em junho
04/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 03-07-2018)
Setor registrou 2º pior mês do ano pela greve dos caminhoneiros e outros
fatores; no semestre, alta é de 6,9%
A venda de motos em junho somou apenas 74,1 mil unidades, o segundo pior
resultado do ano, atrás apenas de fevereiro, quando ocorreu o carnaval. A média diária
de vendas recuou para 3,5 mil unidades, depois de alcançado cerca de 4 mil motos/dia
em meses recentes. Os números foram divulgados pela Fenabrave, federação que
reúne as associações de concessionários.

Na comparação com os emplacamentos de maio, o setor anotou queda de 8,8%, a
maior de todos os segmentos de veículos, em parte por causa da greve dos
caminhoneiros, de acordo com a Fenabrave. No acumulado do ano foram emplacadas
457 mil motos, número 6,9% maior que o anotado no primeiro semestre do ano
passado.

Vale dizer que outros dois fatores podem explicar a retração das vendas em junho. As
festas juninas costumam ter efeito negativo sobretudo no Nordeste, a segunda região
mais importante em venda de motocicletas. A Copa do Mundo seria outro ponto
desfavorável. Com a renda comprometida com um novo televisor, muitos
consumidores acabaram deixando a moto zero-quilômetro para depois.
FENABRAVE AJUSTA PROJEÇÃO PARA CIMA
A Fenabrave fez um pequeno ajuste de sua previsão para o setor de motos. Em vez
de 903,1 mil unidades e alta de 6,1% sobre o ano de 2017, a entidade estima agora
917 mil motos e crescimento de 7,7% nas vendas. A crença da Fenabrave decorre do
desempenho do primeiro semestre e de uma pequena recuperação do crédito, com a
taxa de aprovação das propostas de financiamento estabilizada em torno de 20%, não
mais em 15% como ocorria até o ano passado.

