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INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor
05/07/2018 – Fonte: CNI
Confiança do consumidor recua em junho
O INEC mostra recuo expressivo da confiança do consumidor. O índice registra queda
de 3,8% na passagem de maio para junho, atingindo 98,3 pontos.
A queda de junho é a maior em dois anos, desde abril de 2016, quando o INEC ficou
em 97,5 pontos.

Caderno Situação da Economia e Perspectivas: Junho/2018
05/07/2018 – Fonte: CNI
O Caderno Situação da Economia e Perspectivas é uma atualização mensal do Informe
Conjuntural, boletim trimestral elaborado pela CNI para o acompanhamento do cenário
econômico brasileiro. A publicação apresenta, de forma sucinta, um conjunto de
indicadores econômicos e as projeções da CNI para o ano corrente.
Acesse o boletim mensal do Informe Conjuntural acessando o seguinte link:

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/49/7f/497f36c3-81384746-82fb-38e288772426/situacao_da_economia_e_perspectivas_junho_2018.pdf

Novos Projetos de Lei - Núcleo de Assuntos Legislativos nº 21. Ano XIV. 5 de
julho de 2018
05/07/2018 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA
DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS
Critérios para definição de inexequibilidade das propostas em licitação
PL 10489/2018 do deputado Junji Abe (MDB/SP)
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Recálculo de benefício previdenciário na hipótese de desaposentação
PL 10466/2018 da deputada Norma Ayub (DEM/ES)
Alteração no processo judicial nas penas de perdimento de mercadorias provenientes
do exterior
PL 10473/2018 do deputado Goulart (PSD/SP)
MEIO AMBIENTE
Impedimento de contratação com o Poder Público e obtenção de licença ambiental
enquanto não extinta a obrigação de indenizar as vítimas do dano ambiental
PLS 312/2018 do senador Rudson Leite (PV/RR)
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
DISPENSA

Assistência de empregado analfabeto na rescisão do contrato de trabalho
PL 10467/2018 da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados
DIREITO DE GREVE
Proibição de desconto salarial dos dias parados em greve
PL 10468/2018 da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados
FGTS
Movimentação do FGTS para quitação de dívidas condominiais
PL 10463/2018 do deputado Bebeto (PSB/BA)
REGULAMENTAÇÃO DE PROFISSÕES
Piso salarial e jornada de trabalho dos nutricionistas
PL 10450/2018 do deputado Felipe Carreras (PSB/PE)
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO
Revogação da obrigatoriedade de escala quinzenal para trabalho da mulher aos
domingos
PL 10492/2018 do deputado João Daniel (PT/SE)
INFRAESTRUTURA
Repasse aos municípios pelo compartilhamento de infraestrutura em telecomunicações
PLS 310/2018 do senador Eduardo Lopes (PRB/RJ)
Incentivos à redução de perdas na distribuição de água tratada
PLS 317/2018 do senador Lasier Martins (PSD/RS)
SISTEMA TRIBUTÁRIO
CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS
Ampliação do valor para enquadramento no lucro presumido
PL 10461/2018 do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
Reajuste do valor para efeito de cálculo do adicional do imposto de renda da pessoa
jurídica
PL 10462/2018 do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
INTERESSE SETORIAL
AGROINDÚSTRIA
Alteração de percentuais de desconto para liquidação de dívidas da agricultura familiar
MPV 00842/2018 do Poder Executivo
INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO
Oneração de direitos minerários
PL 10410/2018 da deputada Laura Carneiro (DEM/RJ)
CNI: confiança do consumidor cai com piora na expectativa para inflação e
emprego
05/07/2018 – Fonte: Isto É
A confiança do consumidor caiu em junho, segundo o Índice Nacional de Expectativa
do Consumidor (Inec), divulgado na manhã desta quinta-feira, 5, pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O indicador caiu 3,8% em junho na comparação com
maio, atingindo 98,3 pontos, tornando-se o menor valor desde abril de 2016 (97,5
pontos).
Segundo a CNI, o recuo é decorrente da piora nas expectativas dos consumidores. Na
comparação com maio, mais brasileiros acreditam que a inflação vai aumentar e o
emprego e a renda vão diminuir.

O índice de expectativa de inflação recuou 10,1%, enquanto o indicador de
desemprego caiu 8,4% e a perspectiva em relação a própria renda está 4,4% menor
em relação a maior. De acordo com a metodologia da pesquisa, quanto menor o índice,
maior a parcela dos consumidores que acredita em aumento dos preços e do
desemprego nos meses seguintes.
O único indicador que apresentou crescimento foi o de compras de bens de maior
valor, que teve alta de 2%.
As variações de condições financeiras, que comparam a situação atual com os três
meses anteriores, também denotam cenário de pessimismo. O índice de situação
financeira caiu 4,5%, enquanto o de endividamento registrou queda de 2,6%. Segundo
a metodologia da pesquisa, quanto maior a queda, pior a situação financeira e maior
o número de dívidas.
A pesquisa Inec foi feita entre os dias 21 e 24 de junho, com 2 mil pessoas em 128
municípios brasileiros.
Economistas já preveem crescimento econômico menor que 1% em 2018
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Caminhoneiros e desemprego levam a cenários que apontam crescimento
entre 0,7% e 0,8%
Após um início de ano decepcionante e um segundo trimestre bastante afetado pela
paralisação dos caminhoneiros, analistas não descartam um crescimento econômico
em um ritmo inferior ao registrado em 2017.
Embora a mediana de economistas ouvidos pelo Banco Central indique alta do PIB de
1,5% em 2018, alguns cenários alternativos já apontam para algo entre 0,7% e 0,8%.
Há indícios robustos de que a atividade econômica se comportou muito abaixo do
esperado no primeiro semestre, o que levou os analistas a uma primeira rodada de
revisões.
Em março, a alta esperada para o PIB de 2018 encostava em 3%, com alguns
economistas prevendo algo acima disso. Mas a realidade se impôs.
Um mercado de trabalho que combina um nível de desemprego alto e resistente com
geração de vagas de baixa qualidade vem minando as expectativas de retomada mais
forte do crédito e do consumo.
Isso e o ruído político ligado ao ciclo eleitoral que se aproxima são apontados como as
principais variáveis a pesar em um possível novo movimento de correções para o PIB.
Jonathas Goulart, economista da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro), não descarta um avanço ao redor de 0,7% da atividade econômica.
A falta de confiança do setor produtivo, diz ele, seria o motor de uma possível revisão
de suas projeções, hoje em 1,7%.
“A indústria precisa entender para onde vai a economia para voltar a fazer
investimentos, e isso depende muito das eleições”, diz Goulart.
David Beker, economista-chefe do Bank of America Merrill Lynch, prevê alta de 1,5%
para o PIB deste ano, mas diz que o ruído político deve se intensificar nos próximos
meses, elevando os riscos para o processo de recuperação.
Com um cenário de dúvidas sobre a governabilidade do próximo governo, além da
possibilidade de tomar corpo uma agenda econômica eleitoral hostil ao mercado, o

crescimento poderia ficar em 0,8% neste ano, com queda em 2019, diz Beker, em
relatório.

Maurício Oreng, economista-chefe do Rabobank, diz ser mais fácil ver o PIB perto de
1% do que 2%. Comércio e serviços concentram as maiores preocupações, já que
aquilo que o consumidor deixou de fazer em razão da paralisação —como uma ida ao
restaurante— ficou para trás.
“Embora ainda seja menos provável, a chance de o PIB ficar abaixo de 1% existe”, diz
Oreng, cuja previsão está em 1,6%, com viés de baixa.
Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, mantém a previsão de
bom desempenho da indústria, impulsionado por bens de consumo duráveis e bens de
capital. Mas a paralisação, diz ele, deixará marcas na confiança, além das dificuldades
criadas pela tabela de frete.
Para o ajuste fiscal ganhar apoio, 'situação vai ter que piorar', diz diretor do
Ibre/FGV
05/07/2018 – Fonte: G1
Para o economista Luiz Guilherme Schymura, sem ajuste fiscal o país não retomará
crescimento econômico. Porém, ele avalia que no cenário atual a sociedade ignora a
necessidade de urgência das reformas.

Sem ajuste fiscal, o Brasil dificilmente retomará um ciclo positivo de crescimento econômico.
A afirmação, abraçada por boa parte dos economistas do país, é também defendida pelo
diretor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), Luiz
Guilherme Schymura. Ele avalia, no entanto, que o quadro da economia nacional precisa
piorar mais para que haja maior apoio às reformas necessárias para ajustar as contas
públicas.
"No meu modo de entender, eu acho que a situação vai ter que piorar um pouco para começar
a se ter um apoio maior para que esse ajuste fiscal saia no nível necessário", disse Schymura.
Para o economista, todos os gestores públicos concordam que o ajuste fiscal precisa ser feito.
Porém, afirma que "há dificuldade de convencimento da classe política e da sociedade da
urgência" com que ele deva ser promovido.
"Embora o desemprego esteja com uma taxa muito alta, nós temos uma inflação ainda muito
baixa. A economia, mesmo crescendo pouco, ainda vai crescer esse ano de 1,5% a 1,7%. Os

juros [taxa básica] a 6,5% também não é nada demais. Então, não tem muito sinais de que
o fiscal esteja numa situação tão dramática", pondera.
Questionado sobre o que significaria uma piora do cenário econômico atual para que seja
dada urgência aos ajustes, Schymura é categórico ao afirmar que tal papel caberia à inflação.

"A inflação é o sinal do caos. O caos econômico é a inflação. Porque a inflação não é escolha, ela é o
desfecho de uma guerra. A guerra econômica, a guerra distributiva, ela gera inflação. Porque os
interesses não cabem naquele contexto. É todo mundo pedindo, não conseguem se acertar, então a
inflação surge e faz o trabalho sujo. Foi assim da década de 80 até o plano Real”, apontou.
O economista disse considerar que o país corre sim o risco de ver surgir uma nova crise
inflacionária como aquela pré-plano Real. "Agora, o mecanismo pelo qual ela se dará é difícil
saber. Talvez um pouco via câmbio. É difícil saber como esse processo será deflagrado. Até
porque nós temos hoje um país em condição de empurrar com a barriga essa questão fiscal",
disse.
"Empurrar com a barriga" a situação fiscal, segundo Schymura, foi o que fizeram os últimos
governos, incluindo o atual. Ponderou, porém, que o "presidente não é salvador, nem
demônio", já que as reformas dependem do Congresso Nacional.
A entrevista com Luiz Guilherme Schymura faz parte de uma série do G1que tem o objetivo
de consultar economistas sobre o atual estágio da economia e os caminhos para a retomada
do crescimento.
Como o sr. avalia o cenário econômico brasileiro atual?
O cenário atual é preocupante por conta da necessidade do ajuste fiscal de pelo menos uns 3
pontos percentuais do PIB, o que é significativo. E eu estou falando a nível estrutural, não a
nível conjuntural. Ou seja, tem que ser uns 3 pontos percentuais que perdure
indefinidamente.
O principal desafio do governo atual ao assumir era a retomada do crescimento. O
que ele fez foi satisfatório?
Acho que não foi satisfatório. A questão fiscal ficou muito a desejar. Não houve um ajuste
fiscal que se esperava, ou pelo menos o mínimo necessário que se imaginava que poderia ter
sido feito.
Pensou-se na questão de uma reforma da Previdência, mas o fato é que ela não chegou nem
a ser encaminhada de fato para votação pelo Congresso. Os ajustes feitos foram na parte do
custeio e no investimento público. Não vimos nenhum esforço adicional para a contenção de
despesas.
A reforma da Previdência seria suficiente?
A reforma da Previdência é importante, mas não é suficiente. A conta da Previdência é muito
grande. Existe um crescimento vegetativo nessa conta por causa do envelhecimento da
população. Então, é difícil você imaginar que se consegue um ajuste fiscal de longo prazo sem
passar pela Previdência.
Os analistas estão divididos quanto a reforma da Previdência. Alguns acham que
ela sai com o próximo presidente, outros acham que o novo presidente não vai
conseguir emplacá-la...
Eu acho que consegue alguma coisa, porque já amadureceu [a proposta de reforma
previdenciária] um bocado. Eu acho que não vai ser tão ambiciosa como a que os mais
otimistas imaginam, nem se deixará de aprovar nada como pensam os mais pessimistas.
Deve aprovar alguma coisa como idade mínima, talvez separando alguns grupos. Alguma
coisa vai sair até pela necessidade da questão fiscal.

Quais são os desafios para se promover esse ajuste fiscal?
O problema de qualquer ajuste fiscal dessa dimensão é porque ele é tão intenso que você
precisa definir quem vai pagar a conta, seja pela perda de benesses, que é a redução das
despesas, ou pelo aumento do preço das coisas, através de mais imposto. Esses ajustes fiscais
mais fortes só são conseguidos em ambientes nos quais a economia já está sofrendo. Você
precisa ter algum sinal de que as coisas vão mal para a população como um todo. Porque se
não tem esse sinal, as pessoas ficam desconfiadas.
Não há esse sinal ainda?
A própria população só começa a ter uma percepção de urgência quando ela se apresenta de
alguma maneira. Como é que você vai imaginar a população com uma percepção de urgência
com uma inflação em 3%?
Mas o mercado de trabalho não sinaliza essa urgência?
Sinaliza, mas não que elas vão ser mais penalizadas [se não se fizer um ajuste]. Hoje, o que
você está dizendo é 'olha, além de você estar desempregado, eu ainda vou fazer o seguinte:
você vai ter que se aposentar mais velho. Você não só não vai conseguir emprego, como vai
ter que trabalhar mais'. Então a pessoa pensa 'quer dizer que meu inferno vai ser maior ainda?
Minha agonia vai crescer ainda mais?'.
O que, então, sinalizará essa urgência?
A inflação é o sinal do caos. O caos econômico é a inflação. Porque a inflação não é escolha,
ela é o desfecho de uma guerra. A guerra econômica, a guerra distributiva, ela gera inflação.
Porque os interesses não cabem naquele contexto. É todo mundo pedindo, não conseguem
se acertar, a inflação surge e faz o trabalho sujo. Foi assim da década de 80 até o plano real.

O sr. acha que o tema economia vai pautar o debate eleitoral deste ano?
Eu acho que não, porque a economia não está tão ruim. Sob a ótica do agora, é óbvio que o
desemprego está ruim. Mas a segurança está terrível. O sistema de saúde, precário. O sistema
de educação, eu não preciso nem falar como está. Então, você tem vários problemas dentro
da sociedade brasileira que atormentam a população. O eleitorado hoje, eu te garanto, está
muito mais preocupado em não levar um tiro na rua e que o preço do gás não suba, dele ter
condição de comprar gás, de ter um posto de saúde com médico, do que com o ajuste fiscal.
E como se resolve isso com o fiscal deteriorado?
Essas demandas por educação, segurança, saúde, são históricas...
É importante nós entendermos essa nossa situação de maneira contextualizada. Em 2013
nós tivemos o movimento das ruas. Aquele ali foi um momento em que nós tivemos salário
real crescendo, o desemprego caindo.
Mesmo com essas notícias positivas houve um movimento da população. O fiscal já estava
ruim. As pedaladas já tinham começado porque você não estava conseguindo entregar o
fiscal. Mesmo neste contexto você teve uma população pedindo mais e mais qualidade do
serviço público.
Qual deve ser a agenda de 2019?
Eu acho, na minha opinião, que é prioritário e fundamental fazer o ajuste fiscal. Se você me
perguntar 'na questão econômica hoje, o que é prioritário?', [respondo] o fiscal. E a segunda
prioridade? O fiscal. E a terceira? O fiscal. Talvez na quinta eu vá pensar em outra coisa.

Porque sem o ajuste fiscal eu não consigo imaginar o país crescendo, porque o investimento
não vai vir. Você não cria ambiente de negócios.
Somente o fiscal?
Tem outras coisas a serem feitas? É óbvio que tem, o país é de uma complexidade, tem muita
microeconomia a fazer, muitos detalhes com relação a concessões que serão dadas, à defesa
da concorrência, de se aumentar ou estimular mais as ações de defesa da concorrência,
questões setoriais, definição clara de qual é o papel do meio ambiente para evitar que obras
deixem de ser feitas. Tem várias questões que são importantes, mas o crucial é o fiscal.
A greve dos caminhoneiros marcou uma mudança no cenário econômico esse ano?
Eu acho que teve um papel importante, porque marcou uma leitura da economia política que
não se tinha até o momento da greve. Até então, se acreditava que a governabilidade de um
presidente da República, no caso o Michel Temer, com uma baixíssima popularidade, era
possível com apenas uma negociação dentro do Congresso Nacional. E o que essa greve nos
mostrou é que a baixa popularidade do presidente acabou influenciando a política econômica
em vigor.
O sr. se refere à política de preços da Petrobras?
Sim. Porque a política econômica que tinha sido estabelecida era a Petrobras blindada,
trabalhando para resolver as suas contas, ser uma empresa independente do governo, que
trabalharia no sentido de gerar eficiência e lucro.
E o que essa greve mostrou é que houve um apoio popular maciço aos caminhoneiros, o que
forçou a Presidência da República a ceder nesse processo de barganha com os caminhoneiros.
Com isso, mudou a política econômica do governo. Então, é um marco importante e devemos
estar atentos nos próximos governos.
E qual deve ser o futuro da Petrobras a partir de então?
Eu acho que a gente aprendeu, ou a gente já sabia mas talvez esqueceu, que é impossível
você ter um país com uma situação fiscal deteriorada e ter uma empresa [estatal] muito bem.
Para a Petrobras, houve uma janela de oportunidade. Embora o fiscal do governo estivesse
muito ruim, a Petrobras estava muito pior. Então, você criou ali uma blindagem em torno da
empresa para ela melhorar.
Quando a Petrobras começa a melhorar muito, por ser estatal, ela começa a ser objeto de
desejo de todos para tentar pegar um pedaço. No fundo, ela não pode ficar tão desequilibrada
do resto do país. Quando é que os preços das ações da Petrobras subiram muito? Quando o
Brasil no fiscal estava indo muito bem. E em 2009 e 2010 o preço da Petrobras disparou. O
país começa a ir mal, você sabe que vão sangrar a empresa, qualquer estatal. Dificilmente
seria diferente em qualquer outro país do mundo.
Mas, e em relação à política de preços da Petrobras de agora em diante?
Depende de quem vai ser o presidente. Mas eu acredito que volte a ter uma atuação política
em cima dela, com o preço mais controlado. É inevitável que a empresa acompanhe de
alguma maneira o preço internacional. Como que vai ser essa regra, é difícil dizer. Agora,
como foi até agora, com o fiscal do jeito que está, eu não acredito. Porque ninguém vai abrir
mão da Petrobras numa maneira dramática como a que estamos.
Mas o mercado reagiu muito fortemente quando o governo interveio na Petrobras...
Sempre existe aquela expectativa de que a Petrobras será privatizada em algum momento.
Então, qual é o imaginário do mercado? Você tem ela blindada num primeiro momento, ela
fica limpa, redonda e cresce em valor de mercado e aí ela será entregue à privatização. De
fato, do ponto de vista de quem está pensando em privatizar, primeiro embala a noiva, mostra
que ela tem condições, para depois colocar à venda.

Voltando ao nosso ponto inicial, o sr. pode listar quais os principais desafios para o
Brasil voltar a crescer?
O principal desafio é o fiscal. A questão fiscal tem que ser prioritária para qualquer que seja o
governo que venha a assumir. Você tem aí um dever de casa importante que é gerar um
ajuste fiscal estrutural de 3% do PIB. Se não resolver o fiscal, você não consegue só com
ajustes setoriais, gerar uma onda de crescimento.
E o que esperar do mercado de trabalho no contexto atual?
Voltamos de novo ao fiscal. Por que o fiscal é importante nesse aspecto? Porque com o fiscal
melhorando, tem investimento. Melhorando o fiscal, dando uma sensação de solvência no
país, de não ter uma sensação de risco de inadimplência, o juro cai.
A taxa de retorno sobre o investimento físico no país é muito alta. Então, na medida que o
juro cai porque o fiscal consertou, a gente vai ter uma onda positiva dentro desse país de
investimento que vai afetar diretamente o mercado de trabalho.
O fiscal não é uma questão de capricho, de ter as contas bonitinhas. O fiscal é um sinal de
que você consegue criar vantagens para o investidor. O fiscal se resolver significa o seguinte:
não é só o número se resolver, é a regra do jogo que vai ser estabelecida.
CNI apresenta aos candidatos à Presidência da República 43 propostas para
estimular o crescimento do país nos próximos quatro anos
05/07/2018 – Fonte: CNI (publicado em 04-07-2018)
Indústria defende reformas estruturais, simplificação tributária, abertura de novos
mercados, investimentos em infraestrutura e inovação, além de controle de contas
públicas como base para o crescimento sustentável

Os próximos governantes terão à frente grandes desafios para recolocar o Brasil na
rota do desenvolvimento econômico e social sustentado. A cada ciclo eleitoral, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta aos candidatos à Presidência uma
série de medidas consideradas fundamentais para superar obstáculos ao crescimento
da economia, estimular o amadurecimento institucional e melhorar a qualidade de vida
da população.
Em 2018, a indústria organizou 43 propostas para o Brasil construir, nos próximos
quatro anos, uma economia mais produtiva, inovadora e integrada ao mercado
internacional. "O setor produtivo está fazendo a sua parte e as propostas servem de
bússola para o longo caminho ainda a ser percorrido.

A agenda de reformas deve ser o carro-chefe desse novo tempo. Mais do que nunca,
é fundamental que os brasileiros escolham governantes que estejam verdadeiramente
comprometidos com a retomada do desenvolvimento do país", afirma o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade.
Os 43 documentos para o novo governo foram elaborados com base no Mapa
Estratégico da Indústria 2018-2022. Os estudos traçam diagnósticos e sugerem ações
em áreas como eficiência do estado, segurança jurídica, infraestrutura, tributação,
educação, meio ambiente, inovação, financiamento e segurança pública.
As recomendações foram discutidas com os presidenciáveis durante o Diálogo da
Indústria com os Candidatos à Presidência da República, que reuniu cerca de 2 mil
líderes empresariais nesta quarta-feira (4), no Centro Internacional de Convenções do
Brasil (CICB), em Brasília. A CNI apresenta as propostas da indústria aos
presidenciáveis desde a eleição de 1994.

Confira a relação de documentos:
1 - Segurança Jurídica e Governança: as disfunções e a agenda
2 - Segurança Jurídica e Governança na Infraestrutura
3 - Segurança Pública, Cidadania e Competitividade
4 - O Brasil na OCDE: um caminho natural
5 - Educação e Competitividade: binômio inseparável
6 - Ensino de Engenharia: fortalecimento e modernização
7 - Financiamento para o Crescimento
8 - Saúde Suplementar: a necessidade de conter os custos
9 - Licenciamento Ambiental: propostas para a modernização
10 - Biodiversidade: as oportunidades do uso econômico e sustentável
11 - Mudanças Climáticas: estratégias para a indústria
12 - Economia Circular: o uso eficiente dos recursos
13 - Segurança Hídrica: novo risco para a competitividade
14 - Tributação: a agenda para modernizar e simplificar
15 - Tributação: a adaptação do Brasil às novas regras globais
16 - Relações de Trabalho: caminhos para continuar a avançar
17 - Modernização Previdenciária e da Segurança e Saúde no Trabalho: ações para
avançar
18 - Privatizações na Infraestrutura: o que falta fazer?
19 - Sistema Portuário: avanços, problemas e agenda
20 - Transporte Marítimo de Contêineres e a Competitividade das Exportações
21 - Transporte Ferroviário: colocando a competitividade nos trilhos
22 - Saneamento Básico: uma agenda regulatória e institucional
23 - Grandes Obras Paradas: como enfrentar o problema?
24 - Energia Elétrica: custos e competitividade
25 - Insumos Energéticos: custos e competitividade
26 - Gás Natural: mercado e competitividade
27 - Térmicas na Base: a escolha inevitável
28 - Telecomunicações: modernização do marco institucional
29 - Inovação: agenda de políticas

30 - Indústria 4.0 e Digitalização da Economia
31 - Compras Governamentais e Desenvolvimento Tecnológico: a experiência
internacional e propostas para o Brasil
32 - Propriedade Intelectual: uma agenda para o desenvolvimento industrial
33 - Governança do Comércio Exterior: aperfeiçoamento de instituições e
competências
34 - Acordos Comerciais: as prioridades
35 - Barreiras Comerciais e aos Investimentos: ações para abrir mercados
36 - Investimentos Brasileiros no Exterior: superando os obstáculos
37 - Tributação sobre a Importação e Exportação de Serviços: mudar para uma
indústria competitiva
38 - Defesa Comercial: agenda para um comércio justo
39 - Financiamento e Garantias às Exportações: mais eficácia no apoio ao exportador
40 - Tributação no Comércio Exterior: isonomia para a competitividade
41 - Facilitação e Desburocratização do Comércio Exterior Brasileiro
42 - Documentos Aduaneiros: comércio exterior sem amarras
43 - Política Industrial setorial: conceitos, critérios e importância
Deputados cobram de Temer mais R$ 1,8 bi em benefícios para montadoras
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Parlamentares querem subsídio às empresas que forem para Nordeste, Norte
e Centro-Oeste
Às vésperas do anúncio do Rota 2030, programa de estímulo às montadoras,
parlamentares do Nordeste, Norte e Centro-Oeste cobram uma promessa do
presidente Michel Temer de prorrogar, por cinco anos, benefícios fiscais à indústria
automobilística nessas regiões.
Esses incentivos totalizam R$ 1,8 bilhão por ano, um valor maior até do que o do
próprio Rota 2030, que deve ter impacto de R$ 1,5 bilhão por ano —teto definido pela
equipe econômica em benefícios para todo o setor diante de um quadro de ajuste
fiscal.
Em cinco anos, a ampliação desses subsídios, que são concedidos a empresas que se
instalaram nessas regiões até 2010, custariam cerca de R$ 9 bilhões para a União.
Deputados e senadores se reuniram na terça-feira (3) com Temer e o secretário da
Receita Federal, Jorge Rachid, para tratar do tema.
Em março, durante visita à fábrica da Fiat Chrysler em Pernambuco, Temer prometeu
prorrogar esses incentivos regionais, que vencem em 2020, por mais cinco anos.

Presidente Michel Temer durante visita à planta industrial da Fiat Chrysler em março
- Beto Barata/PR
A promessa pegou de surpresa a equipe econômica que, agora, sofre pressão para
que a renovação prometida por Temer seja anunciada junto com o Rota 2030.

A Receita Federal resiste à prorrogação porque as contas públicas só devem voltar ao
azul em 2023. Outro argumento é que, no Brasil, os incentivos tributários consomem
o equivalente a 4% do PIB (Produto Interno Bruto), ante média mundial de 2%.
Com aval de Temer, a estratégia da equipe econômica é não renovar benefícios que
forem vencendo. Mas o presidente rompeu a regra com a promessa aos fabricantes
instalados nessas regiões.
O regime tributário especial para a indústria automobilística no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste existe desde 1996, e o programa foi instituído para estimular a
descentralização das montadoras no país.
Pelas regras, as montadoras podem compensar parte dos seus pagamentos de PIS/
Cofins com créditos de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) obtidos nas
vendas no mercado interno.
A contrapartida é investimento em pesquisa e desenvolvimento, ponto que também é
previsto no Rota 2030, que deve ser anunciado pelo governo ainda nesta semana.
O governo tem pressa no anúncio do Rota porque, a partir da semana que vem,
passam a valer as regras da legislação eleitoral que restringe a propaganda.
Assessores de Temer não querem correr o risco de que o anúncio seja considerado de
cunho político.
O R$ 1,5 bilhão por ano de estímulo do Rota 2030 engloba diferentes tipos de
incentivo: reduções de alíquotas de IPI para veículos elétricos e híbridos, geração de
créditos para abatimento de impostos sobre a renda e a criação de um fundo que será
abastecido com a receita do recolhimento de Imposto de Importação de autopeças.
Para pôr fim às dúvidas de que haverá protecionismo, as regras serão as mesmas para
quem produz localmente ou para importadores.
Pelo programa acordado entre o Ministério da Fazenda e o Mdic (Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços), quem aderir e fizer investimentos em
inovação poderá gerar créditos de até 30% do valor dos veículos. Isso poderá ser
usado para abater do pagamento de Imposto de Renda e CSLL (Contribuição Social
sobre Lucro Líquido).
O descumprimento das novas regras por quem aderir ao programa vai gerar uma
multa de 20% sobre as vendas, tanto para montadoras quanto para importadores.
Nos casos em que as empresas investirem em áreas consideradas estratégicas, como
motores movidos a biocombustíveis e nanotecnologia, o abatimento chegará a 40%.
Para o governo, isso atende à reclamação de montadoras de que não havia mais
estímulo para a manutenção no país de centros de pesquisa com o fim do Inovar-Auto
(versão anterior do programa).
Para estimular o aumento da frota de veículos menos poluentes, devem ser reduzidas
as alíquotas de IPI de elétricos e híbridos. Dependendo do peso e da eficiência do
motor, haverá três faixas de IPI: 7%, 11% e 18% no caso dos veículos elétricos; 9%,
11% e 18% para os híbridos. Atualmente eles são taxados em até 25%.
Além disso, os fabricantes de veículos convencionais que baterem a meta de eficiência
(15%) ganharão descontos de um ponto percentual no IPI.
Se for a 17%, ganharão dois pontos percentuais a mais —limite máximo. Para financiar
projetos de mobilidade urbana, será criado um fundo com recursos provenientes da
arrecadação do Imposto de Importação de autopeças.

Estima-se que, inicialmente, o fundo conte com R$ 250 milhões
correspondente aos 2% de imposto que incide sobre as importações no ano.

—valor

A medida provisória do Rota prevê também o lançamento do Programa Nacional de
Eletromobilidade, que definirá o marco regulatório em um mercado com presença mais
forte de veículos elétricos e híbridos.
Um grupo de trabalho já criado estuda, por exemplo, se caberá à iniciativa privada ou
ao governo construir postos de recarga de carros no país.
No ano passado, o Brasil registrou somente 3.000 veículos dessa categoria.
Dados do Ministério da Indústria indicam que a China produziu 1 milhão de motores
elétricos e sinalizou que, em 2022, colocará 5 milhões por ano nas ruas —capacidade
atual de toda a indústria brasileira. Ou seja, os chineses estão empurrando o mercado
global para esse tipo de produto.
Portal reúne conteúdo e ações para a estruturação do Brasil rumo à Indústria
4.0
05/07/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 04-07-2018)

Lançado em SP com a presença do ministro Marcos Jorge, Hub i4.0 integra Agenda
lançada pelo MDIC para estimular jornada do setor produtivo rumo à modernização
industrial
Foi lançado, na manhã desta quarta-feira na sede da Câmara de Comércio
Internacional do Brasil (ICC-Brasil), em São Paulo, o portal Hub da Indústria 4.0 uma
plataforma digital de conteúdo de referência, educação e relacionamento, alinhada
com a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, uma iniciativa do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) para auxiliar o setor produtivo em direção ao futuro da produção
industrial.
Idealizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), instituição de
ciência e tecnologia com experiência no desenvolvimento de soluções industriais
inovadoras, em coautoria com a ICC-Brasil, o Hub i4.0 conta com apoio institucional
do MDIC e da ABDI.
O ministro Marcos Jorge de Lima e o presidente da ABDI, Guto Ferreira, participaram
do lançamento do portal, ao lado do secretário de Inovação e Novos Negócios, Rafael
Moreira, e de representantes de grandes empresas do setor.
“Essa ferramenta será referência, não somente de conteúdo sobre essa moderna
indústria, como também será um marketplace de tecnologia e de financiabilidade,
provendo dados para as necessidades do gestor industrial e demais usuários do
ecossistema 4.0”, afirmou o ministro. “Permitirá também que bancos e agentes
financeiros possam oferecer crédito e mecanismos adicionais para o apoio das
indústrias de qualquer segmento econômico”, ressaltou.

Segundo Marcos Jorge, a Agenda para a Indústria 4.0 envolve 10 medidas pragmáticas
que já foram executadas ou estão em processo que vão desde a sensibilização e
engajamentos das indústrias, passando pela prototipação e testes de fábricas do
futuro, requisitos legais e de talentos, financiabilidade e conexões globais.
“Ainda no decorrer deste ano, 600 empresas devem ser atendidas pelo programa Brasil
Mais Produtivo 4.0, para implantação de manufatura enxuta, dentro de padrões
inovadores. Também vamos nos utilizar de cerca de 100 startups para apoiar 50
indústrias no processo de modernização”, anunciou.
Hub i4.0
O objetivo do portal é ser um catalisador de ações para a estruturação do Brasil rumo
à Indústria 4.0, transmitindo conhecimento de alto nível para todos os atores públicos
e privados do ecossistema 4.0.
Seu projeto está sendo desenvolvido de forma incremental, seguindo os princípios da
quarta revolução industrial. A primeira fase está focada na produção de conteúdo,
treinamentos e eventos. Nos próximos estágios serão conectadas as oportunidades,
através de consultorias especializadas e marketplaces de soluções tecnológicas e de
financiabilidade.
Entre as iniciativas relacionadas ao Hubi 4.0 está uma revista impressa e a presença
contínua em todos os principais eventos do setor industrial.
Governo lança portal para informações e negócios relacionados à indústria
4.0
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
Site trará conteúdo e permitirá compra e venda de produtos e serviços
O governo lançou nesta quarta-feira (4) o portal Hub i4.0, que reunirá informações
sobre a indústria 4.0 e tem como meta permitir a compra de produtos e serviços de
fornecedores variados (modelo conhecido como marketplace) e busca de
financiamento.
Esse novo modelo de indústria é baseado no uso intensivo de tecnologias digitais
emergentes, como internet das coisas, impressão 3D e inteligência artificial, com o
objetivo de ampliar a produtividade.
A iniciativa faz parte de agenda para promoção da indústria 4.0 no Brasil, lançada pelo
Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) em março, durante edição
para América Latina do Fórum Econômico Mundial.
O anúncio foi feito na ICC Brasil (Câmara Internacional de Comércio), sediada no
escritório da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em São Paulo. Também conta
com a parceria da Aliança 4.0, grupo que reúne presidentes de empresas engajadas
com o tema, como Stefanini, HP eSiemens.
Segundo Marcos Jorge, ministro da Indústria, Comércio exterior e Serviços, para que
esse novo patamar de uso de tecnologia deslanche, são necessárias ações conjuntas
entre setor público e privado.
"Está na hora de abrir espaços para a indústria brasileira. Para isso, precisamos
investir em inovação e iniciativas que garantam uma indústria mais forte e produtiva,
conectada com a tecnologia."
A indústria brasileira foi fortemente atingida pela paralisação de caminhoneiros, que
levou a produção a recuar 10,9% em junho, informou o IBGE nesta quarta.

Segundo Daniel Feffer, presidente do ICC Brasil, a nova ferramenta ajudará
principalmente pequenas empresas, que têm menos acesso a esse tipo de tecnologias.
"Levar esse acesso para as pequenas empresas é o que fará a diferença para o país.
As grandes empresas conseguem obter essas informações lá de fora. As menores,
não."
O portal deve receber de cinco a nove novos conteúdos por dia.
Lançamento de programa Rota 2030 deve acontecer nesta semana, diz
ministro
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
Programa prevê incentivos
investirem em pesquisa

tributários
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O lançamento do programa automotivo Rota 2030 deve acontecer ainda nesta
semana, disse a jornalistas nesta quarta-feira (4) o ministro da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima.
O programa que está sendo negociado há meses dentro do governo federal prevê
incentivos tributários limitados para empresas do setor automotivo que investirem em
pesquisa e desenvolvimento no Brasil.
Segundo o ministro, os detalhes que faltavam no texto já foram acertados entre a
pasta e o Ministério da Fazenda, sendo que falta apenas um último parecer da
PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). Esse parecer deve ser encaminhado
ainda nesta quarta-feira para a Casa Civil, afirmou Lima.
"Nesses próximos dois dias muito provavelmente teremos o anúncio do Rota 2030",
disse o ministro após participar de evento de apoio tecnológico a empresas em São
Paulo.
A expectativa de que o anúncio aconteça ainda esta semana é reforçada pelo fim do
prazo para lançamentos de programas do governo devido ao período eleitoral.
IMPACTOS DA PARALISAÇÃO
O crescimento da atividade industrial em maio foi prejudicado pela greve dos
caminhoneiros no final do mês e, segundo o ministro, ainda não é possível determinar
o tamanho do impacto das perdas causadas pela paralisação.
Mais cedo, o IBGE informou que a produção da indústria brasileira despencou 10,9%
em maio na comparação com abril, o pior resultado desde a queda de 11,2% vista em
dezembro de 2008.
"Em decorrência do prejuízo do mês de maio, com certeza há impacto no exercício,
mas qual será o tamanho do impacto temos que observar mais adiante", disse o
ministro.
Em relação às negociações em torno da tabela de preços mínimos para o frete
rodoviário, o ministro disse que se trata de uma "discussão importante que permeia o
setor produtivo nacional" e que acredita em um "desfecho positivo".
A expectativa é que a comissão Mista do Congresso Nacional que analisa a medida
vote nesta quarta-feira o relatório do deputado Osmar Terra (MDB-RS), que
recomenda a aprovação da política de preços mínimos.

Com pior mês da indústria em dez anos, PIB abaixo de 1% entra no radar
05/07/2018 – Fonte: Bem Paraná
Após um início de ano decepcionante e um segundo trimestre bastante afetado pela
paralisação dos caminhoneiros, analistas não descartam um crescimento econômico
em um ritmo inferior ao registrado em 2017.
O recuo de 10,9% da produção industrial em maio em relação a abril foi o pior
resultado desde dezembro de 2008, durante a crise internacional, quando o
arrefecimento da atividade econômica mundial fez a produção recuar 11,2%.
Embora a mediana dos economistas ouvidos pelo Banco Central indique alta do PIB de
1,5% em 2018, alguns cenários alternativos já apontam para algo entre 0,7% e 0,8%.
Há indícios robustos de que a atividade econômica se comportou muito abaixo do
esperado no primeiro semestre, o que levou os analistas a uma primeira rodada de
revisões.
Em março, a alta esperada para o PIB de 2018 encostava em 3% e alguns economistas
falavam em números acima disso.
Mas a realidade se impôs. Um mercado de trabalho que combina alto desemprego e
geração de vagas de baixa qualidade, além do ruído político associado ao ciclo eleitoral
são apontados como as principais variáveis a pesar num possível novo movimento de
correções para o PIB.
Jonathas Goulart, economista da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro), não descarta uma alta ao redor de 0,7% da atividade econômica.
A falta de confiança do setor produtivo, diz Goulart, seria o principal motor de uma
possível revisão de suas projeções, hoje em 1,7%.
"A indústria precisa entender para onde vai a economia para voltar a fazer
investimentos mais significativos e isso depende também das eleições", diz ele.
David Beker, economista-chefe do BofA (Bank of America Merrill Lynch), prevê alta de
1,5% para o PIB deste ano, mas diz que o ruído político associado ao ciclo eleitoral
deve se intensificar nos próximos meses, elevando os riscos para o processo de
recuperação econômica.
Num cenário de dúvidas sobre a governabilidade e sobre uma agenda econômica
eleitoral que pode ser hostil ao mercado, diz Beker, em relatório, o crescimento
poderia ficar em 0,8% neste ano, podendo mesmo cair em 2019.
Maurício Oreng, economista-chefe do Rabobank, diz ser mais fácil ver o PIB mais perto
de 1% do que 2% e duas incertezas pesam sobre a premissa.
A primeira delas, diz ele, são dúvidas a respeito de quanto tempo vai levar para os
indicadores se recuperarem do tombo registrado em maio.
O setor de comércio e serviços concentram os maiores problemas, diz ele, já que o
que o consumidor deixou de comprar em virtude da paralisação dos caminhoneiros
ficou para trás. "O fato é que o sujeito deixou de ir ao restaurante naquele momento
e isso não tem como recuperar", diz.
"Embora ainda seja menos provável, as chances de o PIB ficar abaixo de 1% existem",
conclui Oreng.

Indústria enfrenta contradições ao pedir socorro a candidatos
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Patrões cobram menos interferência do governo na produção, mas querem
benefícios

O pré-candidato à Presidência pelo MDB, Henrique Meirelles, durante sabatina
promovida pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) em Brasília - Pedro
Ladeira/Folhapress
A cada quatro anos, a indústria expõe suas contradições ao convocar para um beijamão os principais candidatos à Presidência. Desta vez, a crise econômica apagou o
constrangimento de um setor que cobra a redução de benefícios trabalhistas, enquanto
estende o chapéu ao governo para pedir incentivos.
Em sabatina com seis postulantes ao Planalto, nesta quarta (4), o presidente do
sindicato das construtoras reclamou que o Ministério Público e a legislação ambiental
são uma “parafernália” que cobra um preço alto da indústria. Disse que essas regras
são ineficientes e precisam mudar.
A manifestação carrega uma compreensível reivindicação pela redução de custos
burocráticos e da carga de impostos pagos pelos produtores. Seria um belo discurso,
caso a indústria não fosse tão dependente do peso do próprio Estado.
Como se a crise econômica não tivesse sido acentuada por esse antigo vício, os
empresários acenaram com pedidos de estímulo (leia-se subsídios) e intervenções do
governo para baratear a oferta de crédito.
Como de hábito, os candidatos tentaram agradar. Henrique Meirelles (MDB) e Geraldo
Alckmin (PSDB), por exemplo, prometeram reduzir os impostos cobrados das
empresas.
Jair Bolsonaro (PSL) foi quem vestiu com mais entusiasmo o uniforme de industrial.
“Não faremos nada da nossa cabeça. Os senhores que estão na ponta das empresas
serão os nossos patrões”, afirmou.
Sob aplausos, o capitão da reserva seduziu a plateia: disse ser possível “vencer os
problemas ambientais” e sentenciou que a indústria não deve ser tratada como
inimiga. Declarou ainda ter ouvido que os trabalhadores precisarão escolher entre ter
“menos direitos e emprego” ou “todos os direitos e desemprego”.
Ciro Gomes (PDT) foi vaiado ao dizer que vai rever a reforma que flexibilizou direitos
dos empregados. Prometeu um ambiente de negócios mais favorável, mas se
estranhou com o PIB. “Ganhar dinheiro é importante, mas temos um povo para
alimentar. Vou prestigiar essa gente.”
Bruno Boghossian - Jornalista, foi repórter da Sucursal de Brasília. É mestre em
ciência política pela Universidade Columbia (EUA).

OCDE culpa grandes empresas de tecnologias por lento crescimento salarial
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
Ganhos de produtividade na maioria das economias não mais se traduzem em
salários mais altos
Grandes empresas de tecnologia com rápido crescimento estão assumindo uma
crescente participação na renda nacional em muitos países, deixando o crescimento
geral de salários dos trabalhadores reprimido, informou nesta quarta-feira (4) a
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
O desemprego na maioria dos países que integram a entidade retornou aos níveis précrise, mas o crescimento dos salários ainda não, embora as condições de muitos
mercados de trabalho tenham se tornado mais apertadas que antes, disse a entidade
no evento anual Employment Outlook.
Um legado da crise econômica global de 2008-2009 é que muitos trabalhadores foram
forçados a aceitar empregos com remuneração mais baixa depois, o que pesou sobre
o crescimento dos salários em geral.
Outro fator em jogo, segundo a OCDE, é que os ganhos de produtividade na maioria
das economias não mais se traduzem em salários mais altos para todos os
trabalhadores como acontecia no passado.
Os motivos para o lento crescimento da remuneração no pós-crise são tema de
grandes debates econômicos nos últimos anos, enquanto mercados de trabalho mais
fortes no passado motivavam salários maiores e, portanto, inflação mais alta.
A OCDE sugeriu que as chamadas empresas "superfamosas" podem ser parcialmente
culpadas pelo fraco crescimento dos salários, que desacelerou, em média, para
1,2% nos países membros do grupo depois de descontada a inflação, de 2,2% antes
da crise.
Conforme a entidade, boa parte do aumento de produtividade é gerada por um
pequeno número de empresas inovadoras que investem massivamente em tecnologia,
mas empregam poucos trabalhadores em relação a outras companhias mais
tradicionais.
Como resultado, a participação geral da renda nacional indo aos trabalhadores, em
vez dos investidores, caiu em média na OCDE, liderada por Estados Unidos, Irlanda,
Coreia do Sul e Japão.
Na avaliação da OCDE, por enquanto não há evidência de que o surgimento de
empresas superfamosas estava criando forças anticompetitivas, embora também não
se descarte essa possibilidade como um risco futuro.
"Um desafio importante para regulação do mercado de produtos e política de
competitividade no futuro será impedir que os participantes dominantes emergentes
se engajem em práticas anticompetitivas", disse a OCDE.
Em vez de recomendar uma postura antitruste, como alguns políticos nos EUA
propuseram, a OCDE informou que um modo de ajudar os trabalhadores seria
conceder melhores habilidades e educação. A entidade também disse que a negociação
coletiva entre representantes de trabalhadores pode ajudar a reduzir as desigualdades
salariais.

A empresários, Alckmin cita Trump e promete reduzir IR de pessoa jurídica
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
A empresários, presidenciável tucano defendeu fazer reformas que gestão
Temer não conseguiu concluir
Diante de uma plateia de empresários, o pré-candidato tucano à Presidência da
República, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), citou o presidente Donald Trump (EUA) para
prometer, nesta quarta-feira (4), reduzir o imposto de renda de empresas.
“Vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. Veja que nos EUA o presidente
Trump reduziu o imposto corporativo. Temos de estimular novos investimentos”, disse
Alckmin sob aplausos de empresários reunidos em Brasília em um evento da CNI
(Confederação Nacional da Indústria).
“Os Estados Unidos fizeram e o Brasil vai ter uma política muito ativa na questão do
emprego e da renda”, insistiu, depois do evento, em entrevista.
Ainda em sua fala ao empresariado, Alckmin se comprometeu a investir em logística
e infraestrutura, reduzir o tamanho do Estado, disse que buscará avançar nas
negociações do Mercosul com Canadá, Japão e União Europeia -promessa antiga de
vários governos, mas que não avança-, e que abrirá diálogo com os 11 países da
Parceria Transpacífico (TPP).
Alckmin disse que, se eleito, pretende desburocratizar “fortemente” a economia e
voltou a se comprometer com as reformas tributária, previdenciária e política nos
primeiros seis meses de governo.
“São temas já bastante debatidos. O novo governo tem que aproveitar o início do
governo, a força do voto e ter a sociedade junto: explicar, explicar, explicar as razões
desses avanços”, afirmou.
Ao mencionar a reforma política, defendeu uma união entre os três Poderes como
solução da crise atual.
“Há uma crise de legitimidade no Brasil. Não só do Executivo, mas do Legislativo e do
Judiciário. Temos que sentar em janeiro e fazer um entendimento, uma união
nacional”, afirmou o pré-candidato do PSDB.
“Os Poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Há vazio legislativo.
Temos um excesso de judicialização”, insistiu Alckmin em outro momento do evento.
O tucano defendeu ainda a redução do número de partidos e a adoção do voto distrital
ou distrital misto.
Estacionado nas pesquisas eleitorais com, no máximo, 7% de intenções de voto,
Alckmin encerrou sua participação no evento dizendo ser um candidato competitivo e
que isso se mostrará no final de agosto, com o início o horário eleitoral gratuito.
“Vou ganhar a eleição para mudar este país. A eleição só vai começar depois do horário
do rádio e da televisão, que é 31 de agosto. A eleição vai ser curta. Ótimo. É bom
eleição curta. Aí sim, o voto se define”, afirmou.
Com conversas “bem encaminhadas”, como costuma dizer, com PSD, PPS, PV e PTB,
Alckmin janta nesta quarta-feira com presidentes de partidos do chamado centrão,
bloco que reúne DEM, PP, SD, PRB e PSC. Juntas, estas siglas têm cerca de 150
segundos de tempo de televisão.

Alckmin foi orientado por aliados a ser pragmático na conversa com as legendas.
Partidos deste grupo têm interesse não só na Vice-Presidência da República, mas
também na presidência da Câmara.
“Acreditamos que temos com alguns partidos até uma afinidade maior do ponto de
vista de visão de mundo, de como retomar o crescimento da economia. É uma
conversa franca, informal. Não tem nada de coelho na cartola”, afirmou em entrevista,
quando perguntaram a ele como se daria a conquista do centrão.
Ao fim da conversa com jornalistas, Alckmin foi questionado se apoiaria o ex-prefeito
João Doria (PSDB) ou o atual governador de São Paulo, Márcio França (SP), na disputa
pelo comando do estado.
“O candidato do meu partido, o João Doria. Mas óbvio que o Márcio França dá
continuidade ao nosso trabalho, então, não é nosso adversário. Tem qualidades, tem
experiência. Mas o candidato do meu partido, portanto, meu candidato, é o João
Doria”, afirmou.
Finame já não é unanimidade no setor
05/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 04-07-2018)

Para o vice-presidente da Sobratema, o financiamento do BNDES para bens de capital
(Finame) foi importante quando a taxa básica de juros estava muito elevada.
“Depois da crise os bancos ficaram muito ásperos. Mas em 2018 já há sinais de
melhora. A análise de crédito está mudando aos poucos, mas isso não acontece na
velocidade que o mercado trabalha”, explica.
Para o presidente da Volvo Construction Equipments, Luiz Marcelo Daniel, o crédito
está regressando a níveis anteriores aos de 2014. “Hoje, a oferta está mais disponível.
Só nas últimas semanas que houve uma oscilação em função do câmbio”, disse o
executivo. Já o gerente geral da Vermeer do Brasil, Flávio Leite, aposta nos bancos
parceiros para financiar seus produtos. “Oferecemos linhas de crédito inclusive em
peças de reposição”, assinala
Barreiras comerciais impostas pelo G-20 somam 39 até maio, diz OMC
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
As barreiras comerciais impostas por membros do G-20 chegaram a 39 no período
compreendido entre a metade de outubro de 2017 e meados de maio de 2018,
informou nesta quarta-feira a Organização Mundial do Comércio (OMC).
Nas contas da OMC, a imposição de barreiras equivale a uma média de seis por mês,
o dobro dos seis meses anteriores.
As medidas restritivas vão de aumentos de tarifas a procedimentos alfandegários mais
rigorosos, passando por impostos e execução de direitos de exportação.
"Este estudo mostra que deve haver uma preocupação real para a comunidade
internacional em relação ao comércio", afirmou, em nota, o diretor-geral da OMC,
Roberto Azevêdo.

O levantamento da OMC diz ainda que, na contramão, os países do G-20
implementaram 47 medidas destinadas a facilitar o comércio durante o período em
análise, incluindo tarifas eliminadas ou reduzidas.
Cade condena oito empresas a pagarem R$ 306 milhões por cartel de
embalagens
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou nesta quarta-feira,
4, oito empresas, duas associações e oito pessoas físicas a pagarem multas que
somam R$ 306 milhões por formação de cartel no setor de embalagens flexíveis. Entre
as empresas condenadas estão Alcoa, Coverplast e Inapel.
A maior multa foi aplicada à Coverplast Embalagens, de R$ 65,9 milhões, seguida por
Embalagens Flexíveis Diadema (R$ 58,1 milhões) e Inapel R$ 57,9 milhões. Foram
condenadas ainda Peeq Flex Embalagens (R$ 50,1 milhões), Celocorte Embalagens
(R$ 14,402 milhões), Canguru Embalagens (R$ 29,3 milhões) e Santa Rosa
Embalagens (R$ 16 milhões) e Alcoa Alumínio (R$ 6,4 milhões).
Também foram condenadas duas associações por participação no conluio: Associação
Brasileira de Embalagens Flexíveis (Abief) e da Associação Brasileira dos Fabricantes
de Embalagens laminadas (Abraflex), que terão que pagar multa de R$ 2,6 milhões
cada. Oito pessoas físicas também foram condenadas a pagar multas que somam R$
2,3 milhões.
A condenação das empresas havia sido pedida pelo relator do processo, João Paulo
Resende, que foi acompanhado pela maioria. Depois de ter pedido vistas do processo,
o conselheiro Maurício Maia abriu divergência e votou pelo arquivamento da denúncia
por entender que houve prescrição no prazo de análise.
O entendimento de Maia é que o prazo para prescrição do caso seria de cinco anos,
por se tratar de processo administrativo. O restante do conselho, no entanto, manteve
o entendimento já consolidado no Cade de que o prazo é de 12 anos, seguindo a
legislação penal.
O processo foi aberto em maio de 2006 depois de representação do então senador
Eduardo Suplicy. A superintendência-geral do Cade e o Ministério Público Federal junto
ao Cade também pediram a condenação das empresas investigadas.
Ministro do Trabalho é afastado pelo STF em nova fase de investigação sobre
fraudes em registros sindicais
05/07/2018 – Fonte: EM.com
Nova fase da Operação Registro Espúrio também fez buscas no gabinete do deputado
Nelson Marquezelli (PTB-SP). Parlamentar disse que não tem 'nada a temer'; ministro
ainda não se manifestou.
O Ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi suspenso do cargo em uma nova fase da Operação
Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (5). A suspensão, pedida
pela PF, foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na decisão, Yomura foi impedido de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato
com demais investigados ou servidores da pasta. Ele vai prestar um depoimento à polícia na
manhã desta quinta.

Na nova fase da operação, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão no
gabinete do deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP). Assim como Yomura, ele foi
proibido de frequentar o ministério e de manter contato com outros investigados e servidores
da pasta, exceto quando for imprescindível ao exercício do mandato de deputado.

A Operação Registro Espúrio investiga uma suposta organização criminosa integrada por
políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo
Ministério do Trabalho.

A TV Globo tentou contato com Helton Yomura, mas até a última atualização desta
reportagem não havia conseguido falar com o ministro.
Marquezelli, que estava em seu gabinete quando os policiais federais chegaram, deu
entrevista para a imprensa sobre a operação. Ele disse que não tem "nada a temer". "Vamos
esperar a investigação. A gente sabe perfeitamente que esse é um trabalho que deve ser feito
e esclarecido para a população. Nada a temer", afirmou.
O parlamentar também disse que foi informado por uma policial de que todos os deputados
do PTB serão investigados. "O PTB hoje administra o Ministéiro do Trabalho. Houve denúncias,
várias denúncias e a policial me informa que todos os deputados do PTB serão investigados,
seus gabinetes, para ver se tem alguma ligação com concessões de registros de sindicatos",
afirmou Marquezelli.
Resumo da operação
 O STF determinou o afastamento de Yomura e buscas no gabinete de Marquezelli, e
os impediu de frequentar o Ministério do Trabalho;
 A Corte também determinou a prisão do chefe de gabinete de Yomura, Júlio de Souza
Bernardes, do superintendente regional do trabalho no RJ, Adriano José de Lima
Bernardo, e de Jonas Antunes Lima, assessor do deputado Marquezelli;
 A PF diz que Yomura é "testa de ferro" do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente
do PTB;
 As medidas fazem parte da 3ª fase da Operação Resgistro Espúrio, que investiga
fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho.

Ao todo, a PF foi às ruas para cumprir 10 mandados de busca e apreensão e três mandados
de prisão temporária em Brasília e Rio de Janeiro. Um dos mandados de prisão é para um
assessor parlamentar de Marquezelli.
Segundo a polícia, as investigações e o material coletado nas primeiras fases da Operação
Registro Espúrio indicam a participação de novos atores e apontam que cargos da estrutura
do Ministério do Trabalho foram preenchidos com pessoas comprometidas com os interesses
do grupo criminoso, permitindo a manutenção das ações ilícitas.
'Testa de ferro'
De acordo com a PF, Helton Yomura foi lançado no cargo de ministro do Trabalho para dar
continuidade às irregularidades investigadas na operação. A Polícia apontou que ele é um
"testa de ferro" de caciques do PTB, partido que indicou os ministros do Trabalho no governo
Michel Temer.
A polícia afirmou que o papel de Yomura era "viabilizar a ingerência" da deputada federal
Cristiane Brasil (PTB-RJ) na pasta, e "dar continuidade aos desmandos" do presidente do PTB,
Roberto Jefferson, no ministério. Jefferson é pai de Cristiane.
Ela chegou a ser escolhida por Temer para assumir o Ministério do Trabalho em janeiro deste
ano, mas foi impedida por decisões judiciais.
Operação Registro Espúrio
Em maio deste ano, na primeira fase da operação, a polícia fez buscas nos gabinetes dos
deputados federais Paulinho da Força (SD-SP), Jovair Arantes (PTB-GO) e Wilson Filho
(PTB-PB), cujas prisões chegaram a ser pedidas pela PF, mas o ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal (STF) não autorizou.
Polícia Federal faz buscas na Câmara em operação para apurar fraude nos registros
sindicais do Ministério do Trabalho
 De acordo com as investigações da Polícia Federal,
 os registros de entidades sindicais no ministério eram obtidos mediante pagamento de
vantagens indevidas;
 não era respeitada a ordem de chegada dos pedidos ao ministério;
 a prioridade era dada a pedidos intermediados por políticos;
 a operação apontou um "loteamento" de cargos do Ministério do Trabalho entre os
partidos PTB e Solidariedade.
Na época, Wilson Filho disse, por meio de nota, não ter participação na concessão de registros
sindicais no Ministério do Trabalho. Paulinho da Força afirmou que desconhece os fatos
investigados. Jovair Arantes disse que se posiciona "em consonância" com nota emitida pelo
PTB, segundo a qual a direção do partido "jamais participou de quaisquer negociações
espúrias".
Segundo as investigações, o "núcleo político" do suposto esquema teria como participantes,
além dos deputados, o presidente do PTB, deputado cassado Roberto Jefferson; o suplente
de deputado Ademir Camilo Prates Rodrigues (MDB-MG); e os senadores Dalírio Beber (PSDBSC) e Cidinho Santos (PR-MT), atualmente licenciado do mandato.
Na época, a PF também pediu a prisão de Roberto Jefferson, mas Fachin não atendeu.
Segundo o ministro, há indícios de que ele sabia do esquema, mas não que tenha se
beneficiado.
Segundo nota divulgada pelo partido, a direção nacional do PTB "jamais participou de
quaisquer negociações espúrias no Ministério do Trabalho".

As formas alternativas de solução de conflitos trabalhistas
05/07/2018 – Fonte: Granadeiro Adv. Associados (publicado em 04-07-2018)
A postura contenciosa é natural aos advogados, mas a advocacia moderna exige uma
conduta cada vez mais consensual. Tão importante quanto saber manejar todos os
recursos previstos na nossa legislação processual é dominar as técnicas de negociação.
Não estou falando de mera barganha de valores, mas, sim, de uma negociação
estruturada, em que cada parte tenha discernimento para considerar não apenas suas
próprias posições e interesses, mas também fazer o mesmo exercício sob o ponto de
vista da outra parte.
Analisar determinada questão pela ótica de quem está do lado oposto desenvolve a
chamada empatia, considerada por muitos estudiosos como a regra de ouro da
negociação e o principal caminho para se atingir um acordo realmente negociado. Um
acordo que traga às partes um verdadeiro desfecho “ganha-ganha”.
A negociação corre no sangue de quem atua no Direito do Trabalho. Com grande
empenho, magistrados e partes buscam uma solução amigável antes de cada
audiência — inicial, UNA ou de instrução —, assim como nas audiências extraordinárias
de conciliação feitas pelo Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania).
O problema é que, como até pouco tempo os acordos extrajudiciais não recebiam a
chancela legal, a negociação apenas se iniciava com o processo judicial já instaurado.
Contraditoriamente, somente após um frio e unilateral rompimento de contrato de
trabalho e caloroso ajuizamento de uma ação judicial é que as partes podiam resfriar
os ânimos e buscar uma forma alternativa de solução do conflito.
Mas a Lei 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, trouxe duas profundas
inovações que, de forma conjunta ou independente, permitirão às partes negociar
tanto o distrato contratual quanto o pagamento das verbas rescisórias sem a
necessidade de se instaurar um litígio judicial.
Antes, um contrato de trabalho só poderia ser encerrado unilateralmente, ou de forma
motivada — dispensa por justa causa ou rescisão indireta — ou de forma imotivada —
dispensa sem justa causa ou pedido de demissão.
Agora, um contrato de trabalho pode ser encerrado sem que haja culpados e vítimas,
mediante o consenso de que se esgotou o que cada um poderia oferecer ao outro. E,
sem grandes traumas, surpresas ou decepções, as partes podem negociar a extinção
do contrato por mútuo acordo.
Nesta nova modalidade de extinção do contrato de trabalho, o trabalhador receberá
metade do valor do aviso prévio indenizado e da indenização sobre o saldo do FGTS,
podendo movimentar até 80% de sua conta vinculada ao fundo, mas sem ingressar
no programa de seguro-desemprego. As demais verbas rescisórias serão pagas na
integralidade.
A outra grande inovação se refere à negociação extrajudicial. Mesmo as partes estando
cientes dos valores potencialmente devidos, tanto aqueles incontroversos quanto
eventuais quantias controversas, e mesmo as partes estando serenas para apurarem
um valor de interesse comum e uma forma de pagamento adequada (negociação
“ganha-ganha”), não havia até a reforma um procedimento legal para tal composição.
Um acordo extrajudicial firmado entre as partes não traria ao trabalhador a força
executiva em caso de inadimplemento e também não daria à empresa a segurança

jurídica de que, após o cumprimento de sua parte do acordo, o contrato de trabalho
estaria plenamente extinto e quitado.
Os novos artigos 855-B até 855-E da CLT abrem essa possibilidade ao tratar do
“Processo de Jurisdição Voluntária para Homologação de Acordo Extrajudicial”,
explicitando em sua redação a forma como o pedido deve ser feito pelas partes e o
procedimento a ser adotado pelo juiz.
Ocorre, todavia, que a faculdade de designar audiência vem se tornando uma regra
após o TRT-2 recomendar aos magistrados que remetam os pedidos de homologação
ao Cejusc.
Ou seja, o envio da ação de homologação de acordo extrajudicial ao Cejusc vem se
tornando uma etapa obrigatória, que acabará por arrastar o processo para além dos
15 dias previstos no artigo 855-D da CLT e por onerar as partes com deslocamentos
para uma audiência por vezes desnecessária.
Como agravante, a audiência costuma ser designada com a observação de que, em
caso de ausência de qualquer das partes, a ação será extinta sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
Ora, tanta conquista legislativa para se criar um procedimento que propiciasse a
negociação extrajudicial, tanto esforço das partes para fazer prevalecer a conciliação
ao invés do litígio, para um simples despacho judicial fixar prazos fatais “sob pena de
extinção” e colocar em risco toda composição alcançada pelas partes.
É imprescindível que, nos processos de jurisdição voluntária para homologação de
acordo extrajudicial, os juízes tenham extrema cautela antes de cogitarem a extinção
dos mesmos sem julgamento do mérito.
Principalmente quando se verificar que o trabalhador já recebeu parcelas do acordo,
pois isso lhe devolverá a possibilidade de processar a outra parte. O não
comparecimento do trabalhador à audiência deve acarretar uma multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça, e não a extinção do processo sem julgamento do
mérito, que apenas o beneficiará.
Do contrário, a premissa para qualquer acordo extrajudicial será sempre a fixação de
pagamentos para após a homologação judicial, o que prejudicará o trabalhador e
poderá travar determinadas negociações.
Leonardo Francisco Ruivo é sócio-fundador do BGR Advogados e especialista em
negociação pela FGV.
Demitidos da Dolly têm problema com FGTS
05/07/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 04-07-2018)
Empresa contratante mudou de nome de CBR para Ecoserv, e valor recolhido não foi
identificado
Os funcionários demitidos da fabricante de bebidas Dolly ainda não receberam o valor
da rescisão do contrato de trabalho nem o dos salários atrasados. Além disso,
conforme alguns deles relataram ao Diário, ao dar entrada no FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço), não conseguiram sacar o valor total por problemas no
recolhimento do benefício.
Trabalhadores contratados inicialmente pela empresa CBR, que em dezembro do ano
passado mudou sua razão social para Ecoserv, tiveram problema com os valores
oriundos da primeira empresa.

“Eu tenho o equivalente a R$ 6.500 para receber do FGTS pago pela CBR, mas que o
banco não localiza. Ele disponibilizou apenas R$ 700 depositados pela Ecoserv. Mas eu
trabalhei cinco anos para a Dolly, independentemente do nome da empresa do grupo
que me contratou, e tenho direito a esses valores”, desabafa uma das demitidas, que,
além disso, ainda não recebeu o montante referente aos salários atrasados desde 18
de maio.
“No dia 18 de junho recebemos um telegrama informando sobre a demissão, e que no
dia 28 deveríamos assinar a rescisão para ter a baixa na carteira de trabalho e poder
dar entrada no seguro-desemprego. Não tivemos opção e assinamos sem receber”,
relatou outro ex-funcionário.
Questionada, a Dolly informou que, de fato, faltavam alguns documentos a serem
enviados ao banco, por parte da CBR, pois ela havia encerrado as suas atividades. “A
situação foi regularizada na segunda-feira. O banco já está chamando as pessoas por
ordem alfabética. Elas serão atendidas de acordo com a capacidade de atendimento
da agência”, disse a empresa, em nota.
Em relação aos salários atrasados e ao valor da rescisão, ainda não há a informação
de quando serão pagos. E quanto à expectativa de recontratar alguns demitidos – na
região foram 368 entre a fábrica de Diadema e o centro de distribuição de São
Bernardo e, em Tatuí, a empresa foi fechada e 700 perderam o emprego –, isso ainda
não aconteceu.
IPC-C1 (baixa renda) sobe 1,52% em junho ante alta de 0,60% em maio,
revela FGV
05/07/2018 – Fonte: EM.com
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) subiu 1,52% em junho, após
a alta de 0,60% registrada em maio, informou na manhã desta quinta-feira, 5 a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre
famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice
acumulou alta de 3,03% no ano e avanço de 3,59% em 12 meses.
Em junho, o IPC-C1 ficou acima da variação da inflação média apurada entre as
famílias com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de
Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que teve alta de 1,19% no mês. No
acumulado em 12 meses, a taxa do IPC-BR foi superior, chegando aos 4,43%, segundo
a FGV.
Câmara aprova anulação de multa de empresa que não entregou guia do FGTS
05/07/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 04-07-2018)
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, nesta quarta-feira (4),
o Projeto de Lei 7512/14, que anula o débito tributário e a inscrição em dívida ativa
de empresas que deixaram de entregar a Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP).

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, nesta quarta-feira (4),
o Projeto de Lei 7512/14, que anula o débito tributário e a inscrição em dívida ativa
de empresas que deixaram de entregar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Gfip).
O relator na comissão, deputado Jorginho Mello (PR-SC), apresentou parecer
defendendo a constitucionalidade da proposta.
A proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, deve seguir para análise do
Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo Plenário.
Segundo o autor do projeto, deputado Laercio Oliveira (PP-SE), a Receita Federal do
Brasil (RFB) vem autuando empresas brasileiras que deixaram de entregar as Gfips
relativas aos anos de referência de 2009 a 2013. As multas variam entre R$ 200 e R$
500.
Apesar de previstas pela lei que regulamenta o FGTS (Lei 8.036/90) e por norma da
Receita Federal de 2009 (Instrução Normativa 971/09), as multas só começaram a ser
aplicadas a partir da junção dos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal,
em 2013.
A cobrança referente a anos anteriores ao início da fiscalização, para Oliveira,
prejudicou as empresas, que arcaram com multas de até R$ 6 mil em um ano e R$ 30
mil ao longo de cinco anos.
É MEI? Veja o que você precisa saber sobre o novo sistema do governo
05/07/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 04-07-2018)
É MEI? Veja o que você precisa saber sobre o novo sistema do governo
A partir da segunda quinzena de julho, as micro e pequenas empresas deverão aderir
ao eSocial. Fique atento para saber se você também precisa se adequar.
A partir da segunda quinzena de julho, as micro e pequenas empresas deverão
aderir ao eSocial, o sistema informatizado da administração pública. Por meio dessa
iniciativa do governo federal, os empregadores passarão a comunicar, de forma
unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso
prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.
No caso dos Microempreendedores Individuais (MEI), que somam 6,8 milhões de
empresários, não será necessário apresentar a certificação digital, de acordo com a
Resolução CGSN nº 140/2018.
O objetivo do eSocial é simplificar a prestação de informações e reduzir a burocracia
para as empresas, já que esse procedimento substituirá o preenchimento e a entrega
de formulários e declarações, atualmente enviadas de forma separada a cada órgão.
“A construção do eSocial para as empresas faz parte de convênio entre o Sebrae e a
Receita Federal para criação de sistemas que simplifiquem a vida do empresário da
micro e pequena empresa. É uma simplificação muito bem-vinda, principalmente para
os donos de pequenos negócios, que na maioria das vezes cuidam sozinhos da gestão
de suas empresas”, ressalta a diretora técnica e presidente em exercício do Sebrae,
Heloisa Menezes.
Na prática, as empresas terão que enviar periodicamente, em meio digital, as
informações para a plataforma do eSocial. O cronograma de implantação do sistema
terá cinco etapas. A primeira, em julho, será composta pelo cadastro do empregador.
Em setembro, será a vez do registro dos dados dos trabalhadores e seus vínculos com

as empresas. Na terceira etapa, em novembro, será obrigatório o envio das folhas de
pagamento. Em seguida, em janeiro de 2019, passará a valer a substituição da GFIP
– guia de informações à Previdência Social. A quinta etapa será cumprida também em
janeiro do ano que vem, focará nos dados de segurança e saúde do trabalhador.
Em relação aos MEI, o eSocial vai abranger somente aqueles que contratam
empregados. Os Microempreendedores Individuais continuarão usando o SIMEI, o
sistema de recolhimento de tributos em valores fixos mensais do Simples Nacional,
voltado ao MEI para geração da guia de recolhimento relativa à sua atividade
empresarial.
Aliado a isso, passarão a utilizar o eSocial para o cumprimento de obrigações
trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas ao trabalhador empregado.
Lei de recuperação judicial deve passar por modernização
05/07/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 04-07-2018)

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".

Câmara aprova texto-base de projeto que viabiliza venda de distribuidoras
de energia
05/07/2018 – Fonte: G1
Deputados ainda precisam votar destaques para concluir análise do projeto; sessão
está marcada para a próxima semana. Distribuidoras são controladas pela Eletrobras.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (4), por 203 votos a 123, o texto-base
do projeto que viabiliza a privatização de seis distribuidoras de energia controladas
pela Eletrobras.
Para concluir a votação da proposta, os parlamentares precisarão analisar, ainda, os
destaques (sugestões de mudanças ao texto original). A sessão está marcada para a próxima
semana.
Concluída a análise do projeto, o texto seguirá para votação no Senado e, em seguida, para
sanção, sanção parcial ou veto do presidente Michel Temer.
Pelo texto, serão privatizadas:







Amazonas Energia;
Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron);
Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre);
Companhia Energética de Alagoas (Ceal);
Companhia de Energia do Piauí (Cepisa);
Boa Vista Energia.

A oposição obstruiu a votação desta quarta-feira por ser contra a aprovação da proposta.
Para evitar a votação do texto, os deputados contrários apresentaram uma série de
requerimentos, o que, na prática, atrasou o andamento da sessão e dificultou a manutenção
do quórum necessário para a aprovação do projeto.
Envio do projeto
A proposta foi enviada pelo governo em junho deste ano.
O texto aproveitou trechos de uma medida provisória (MP) editada pelo Poder Executivo em
2017 cujo conteúdo era semelhante.
A MP, contudo, não foi votada pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias e perdeu a
validade.
Última semana de trabalho
A próxima semana será a última antes de o Congresso entrar em recesso. A Câmara terá
sessões destinadas a votações na quarta (11) e na quinta-feira (12).
Os deputados têm pelo menos cinco medidas provisórias para analisar. Líderes da base e da
oposição entraram em acordo para votar as seguintes MPs:
 Estimula o crédito para projetos de irrigação;
 Libera R$ 1,2 bilhão para a intervenção no Rio;
 Cria o cargo de interventor federal no Rio de Janeiro.
Essas medidas provisórias perderão a validade entre 7 e 23 de agosto se não houver recesso
oficial do Congresso a partir do dia 18 de junho.

Inflação de baixa renda sobe em junho, puxada por ovos, conta de luz e
gasolina
05/07/2018 – Fonte: G1
Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 ficou acima do indicador que mede a taxa
do restante da população.
A inflação percebida pelas famílias de baixa renda passou de 0,6% em maio para 1,52% em
junho, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com esse resultado, o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a
inflação para as famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos, acumula alta de 3,03%
no ano e de 3,59% nos últimos 12 meses.
Em junho, o IPC-BR (que mede a taxa do restante da população) registrou variação de 1,19%,
portanto, abaixo do IPC-C1. No entanto, a taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em
4,43%, acima do IPC-C1.
Das oito classes de despesa que entram no índice, seis apresentaram aumento em suas
taxas de variação:




















Alimentação (0,50% para 2,31%)
Habitação (1,02% para 2,36%)
Educação, Leitura e Recreação (-0,37% para 0,51%)
Transportes (0,64% para 0,73%)
Despesas Diversas (0,11% para 0,23%)
Comunicação (-0,06% para 0,15%)
Nestes grupos, os destaques partiram dos itens:
Aves e ovos (-1,25% para 10,23%)
Tarifa de eletricidade residencial (5,25% para 9,34%)
Hotel (-4,95% para 2,95%)
Gasolina (2,64% para 4,25%)
Alimentos para animais domésticos (0,01% para 0,93%)
Mensalidade para internet (-0,04% para 0,42%)
Em contrapartida, dois grupos tiveram decréscimo:
Saúde e Cuidados Pessoais (0,66% para 0,15%)
Vestuário (0,35% para 0,27%)
Nestes grupos, os destaques partiram dos itens:
Artigos de higiene e cuidado pessoal (0,75% para -0,54%)
Calçados infantis (1,48% para -0,07%)

Juros futuros recuam com dólar
05/07/2018 – Fonte: Isto É
O setor privado dos Estados Unidos criou 177 mil empregos em junho, de acordo com
pesquisa divulgada hoje pela ADP. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas
consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a geração de 185 mil vagas. Já
o número de postos de trabalho criados em maio foi revisado para cima, de 178 mil
para 189 mil.
A pesquisa da ADP é considerada uma de prévia do relatório de empregos dos EUA,
que inclui dados do setor público e será divulgado amanhã.
Os agentes de renda fixa aguardam o IPCA de junho, que será conhecido amanhã. Na
pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast, as estimativas estão no intervalo entre
1,02% e 1,37%. A mediana é de 1,28%. Em maio, o IPCA subiu 0,40%.

Os investidores locais devem continuar monitorando a cena política. Ontem, dirigentes
do chamado “Centrão” demonstraram inclinação a apoiar o pré-candidato à
Presidência Ciro Gomes (PDT) na campanha eleitoral. A indicação foi transmitida pelo
bloco formado por DEM, PP, PRB, Solidariedade e PSC ao tucano Geraldo Alckmin, em
jantar na noite de ontem.
Além disso, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi afastado do cargo por decisão
do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, como parte da terceira
fase da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, deflagrada nesta manhã. A
Registro Espúrio investiga fraudes no Ministério do Trabalho relacionadas à concessão
do registro sindical.
Às 9h20, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 indicava
8,34%, de 8,37% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021, 9,27%, de 9,32% no
ajuste anterior.
E o DI para janeiro de 2023 estava a 10,59%, de 10,64% no ajuste anterior. No
câmbio, o dólar à vista caía 0,60%, aos R$ 3,8903, após mínima em R$ 3,8868 (0,67%) e máxima a R$ 3,8973 (-0,40%). No mercado futuro, o dólar para agosto
recuava 0,61%, aos R$ 3,8995, ante mínima em R$ 3,8965 (-0,69%).
Mais cedo, a Fundação Getúlio Vargas informou que o Índice de Preços ao Consumidor
– Classe 1 (IPC-C1) subiu 1,52% em junho, após a alta de 0,60% registrada em maio.
O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre
famílias com renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice
acumulou alta de 3,03% no ano e avanço de 3,59% em 12 meses.
GLP empresarial fica 57,52% mais caro do que gás residencial, diz Sindigás
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo
(Sindigás) informou que depois do aumento de 4,4% anunciado nesta quarta-feira, 4,
pela Petrobras para o gás de cozinha (GLP 13 kg) a diferença entre o preço do gás
empresarial para o residencial foi para 57,52%. Em relação ao preço praticado no
mercado internacional, o "ágio" da Petrobras seria de 25,45%, segundo o Sindigás.
"Esse ágio vem pressionando ainda mais os custos de negócios que têm o GLP entre
seus principais insumos, impactando de forma crucial as empresas que operam com
uso intensivo de GLP", disse o Sindigás em nota.
Segundo a entidade, os ajustes do gás de cozinha irão variar entre 4,2% e 4,6%,
dependendo do polo de suprimento. O aumento vale a partir de quinta-feira, 5.
Consumo de GNV cresce em maio com greve dos caminhoneiros, diz Abegás
05/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 04-07-2018)
O consumo de Gás Natural Veicular (GNV) cresceu 13,9 por cento em maio ante o
mesmo mês de 2017, diante do desabastecimento de combustíveis líquidos causado
por uma histórica greve de caminhoneiros no país, apontou nesta quinta-feira a
Abegás, associação das empresas distribuidoras de gás canalizado.
Foram consumidos 5,9 milhões de metros cúbicos/dia (m³/d) de GNV em maio, ante
5,2 m³/d no mesmo período do ano passado. Ante abril, houve uma alta do consumo
de 1,6 por cento.
Em nota, o presidente-executivo da Abegás, Augusto Salomon, disse que o
desabastecimento causado durante a paralisação dos caminhoneiros, que durou 11

dias em maio, impulsionou o consumo de GNV. A greve protestou contra os altos
preços do diesel.
Segundo o presidente da Abegás, houve ainda um aumento médio de 60 a 70 por
cento na procura pela conversão de veículos a GNV, o que resultará em aumento do
consumo nos próximos meses.
"Incentivar o GNV é estratégico para o país. Por ser distribuído em tubulações, não
depende do fornecimento por veículos. Além do mais, é menos poluente que os
combustíveis líquidos, especialmente na comparação do diesel, o que faz dele uma
alternativa para uso em veículos pesados, inclusive em transporte público municipal",
afirmou.
O consumo de gás natural do Brasil em maio, no entanto, caiu 5,4 por cento na
comparação anual, para 59,46 milhões de m³/d, com o recuo da demanda industrial,
bastante impactada pela paralisação dos caminhoneiros, que reduziu a produção da
indústria não só pela falta de insumos, mas também pela impossibilidade de circulação
dos produtos acabados, mostrou a Abegás.
Na indústria, principal mercado consumidor de gás, houve uma retração de 2,63 por
cento do consumo do insumo em maio, ante o mesmo mês de 2017, para 27 milhões
de m³/d, segundo a Abegás. Na comparação com abril, houve uma queda de 3,64 por
cento.
Petrobras aumenta gás de cozinha em 4,4%
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
Segundo a estatal, o aumento reflete a desvalorização do real frente ao dólar

Revendedora de gás de cozinha na zona sul de São Paulo - Reinaldo Canato/Folhapress
A Petrobras anunciou nesta quarta (4) reajuste de 4,4% no preço do gás de cozinha.
O aumento vale tanto para o vendido em botijões de 13 quilos, mais usado por
consumidores residenciais, quanto para o produto vendido a indústrias e comércio.
Em nota, a estatal disse que o aumento do gás para botijões de 13 quilos reflete a
desvalorização do real frente ao dólar, que acumula 16% nos últimos três meses, e a
elevação das cotações internacionais de 22% no mesmo período.
O gás vendido em botijões de 13 quilos é reajustado a casa três meses, segundo
política iniciada em janeiro com o objetivo de tentar suavizar o repasse ao consumidor
das variações das cotações internacionais. Já o voltado a vasilhames maiores ou a
granel é reajustado todos os meses.
Os novos preços entram em vigor nesta quinta (5). No caso do botijão de 13 quilos,
foi o primeiro aumento desde que a periodicidade trimestral de reajustes foi
implantada —em janeiro, houve queda de 5% e em abril, de 4,4%.
De acordo com a Petrobras, após o aumento desta quinta, o preço do gás ficará ainda
5,2% inferior ao praticado em dezembro.
No caso do gás industrial, é a quarta alta seguida. Desde 27 de março, o preço do
produto nas refinarias já subiu 21,3%, considerando o reajuste desta quinta.

A alta no preço do gás em 2017 levou cerca de 1,2 milhão de residências brasileiras a
adotar combustíveis alternativos como a lenha e o carvão para cozinhar alimentos, de
acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE em abril.
Os aumentos incidem sobre o preço de refinaria - que, no caso do gás de botijão,
passará a ser, em média, R$ 23,10. O preço pago pelo consumidor inclui ainda
impostos e margens de lucro de revenda e distribuição.
GASOLINA
A estatal também subirá o preço da gasolina nesta quinta, em 0,9%. É o sexto
aumento consecutivo desde o dia 23 de junho e acompanha a variação das cotações
internacionais e a taxa de câmbio.
O preço do diesel permanece congelado como parte de acordo do governo para
encerrar a greve dos caminhoneiros. A empresa será ressarcida com recursos do
Tesouro pela diferença entre o valor de venda por suas refinarias e as cotações
internacionais.
Marco regulatório do transporte de cargas pode gerar renúncia fiscal de R$
8,6 bilhões em 2018, diz Fazenda
05/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 04-07-2018)
Texto foi aprovado pela Câmara em junho como resposta à greve dos caminhoneiros
e trata de normais para o frete, por exemplo, além de benefícios para transportadoras
de carga.
O marco regulatório do transporte de cargas, aprovado em junho pela Câmara dos
Deputados, tem potencial de reduzir a arrecadação do governo federal em R$ 8,6 bilhões
somente em 2018. Os cálculos, obtidos pela TV Globo e pelo G1, são do Ministério da
Fazenda.
O projeto de lei foi aprovado pelos deputados como resposta à greve dos caminhoneiros, que
durou 11 dias em maio e paralisou o país. O texto estabelece normas sobre frete, pedágio,
contrato para transporte de cargas, entre outros.
O PL prevê também cinco benefícios fiscais às transportadoras de cargas (leia mais detalhes
abaixo). São esses benefícios que, somados, podem gerar uma renúncia fiscal de até R$ 8,6
bilhões somente em 2018. Para 2019, os cálculos apontam para uma renúncia de R$ 9 bilhões
e, para 2020, de R$ 9,26 bilhões.
Se aprovado, o projeto pode dificultar ainda mais o cumprimento pelo governo da meta para
o resultado das contas públicas neste ano. A meta permite déficit (despesas maiores que
receitas) de até R$ 159 bilhões. Esse valor não inclui os gastos com pagamento de juros da
dívida pública.
Com o desempenho das contas públicas observado até agora, o governo projeta que o déficit
ao final de 2018 seria de R$ 152,8 bilhões – haveria, portanto, uma "sobra" em relação à
meta.
No entanto, é preciso considerar nessa conta o gasto extra com o subsídio ao diesel, outra
ação tomada como resposta à greve dos caminhoneiros, e que é estimado em R$ 9,5 bilhões.

Benefícios fiscais
Entre os benefícios fiscais incluídos no projeto aprovado na Câmara, está um dispositivo que,
na prática, reduz a base de cálculo para pagamento de contribuições sociais e previdenciárias
pelas transportadoras de cargas. Somente esse benefício tem potencial para diminuir a
arrecadação em R$ 5,150 bilhões ainda em 2018.
Três dispositivos incluídos no texto permitem que o valor gasto pelas empresas em pedágio
seja descontado do quanto pagam de Imposto de Renda (IR), Pis/Pasep e Cofins. Somados,
os benefícios podem gerar um rombo adicional de R$ 1,67 bilhão neste ano.
O projeto também inclui um benefício fiscal para o transportador que trocar veículo usado por
novo, com potencial para reduzir a arrecadação federal em mais R$ 246 milhões.
O marco regulatório aprovado pelos deputados prevê ainda a criação de um plano nacional
de renovação de frota de caminhões, com condições facilitadas para os caminhoneiros, como
juros baixos e prazos longos.
Para quem aderisse ao programa, segundo a proposta, haveria redução a zero das alíquotas
de PIS/Pasep, Cofins e Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para aquisição de veículos
como reboques, semirreboques e outros. O impacto da medida, se colocada em prática pelo
governo federal, chegaria a R$ 1,53 bilhão já em 2018.
Tabela de preços mínimos para frete avança no Congresso
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
Comissão aprovou MP sobre o tema e incluiu anistia a multas aplicadas a
caminhoneiros grevistas
A comissão mista do Congresso que analisa a Medida Provisória (MP) que estabelece
preços mínimos para o frete aprovou relatório favorável à proposta nesta quarta-feira
(4). O texto segue para o plenário da Câmara e depois precisa ser votado pelo Senado.
Entre as mudanças feitas na MP, foi incluído um artigo que prevê anistia a multas e
sanções aplicadas em decorrência da greve dos caminhoneiros, ocorrida entre o fim
de maio e o início de junho.
Pela proposta, o transporte rodoviário de cargas deverá ter seu frete remunerado em
patamar igual ou superior aos preços mínimos definidos pela ANTT (Agência Nacional
de Transportes Terrestres).
Os valores, segundo o texto, deverão refletir os custos operacionais do transporte,
prioritariamente com base nos preços do diesel e dos pedágios.
A medida provisória foi editada pelo governo Michel Temer com o objetivo de acabar
com as paralisações de caminhoneiros em todo o país. A proposta, porém, gerou
embate entre setores e provocou uma enxurrada de ações na justiça.
O próprio Ministério da Fazenda emitiu uma nota técnica na qual critica o tabelamento
do frete, que, segundo a parta, poderia trazer risco de criação de um “cartel
institucionalizado pelo Estado”.
Relator de ações que questionam a constitucionalidade da tabela do frete, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux tenta um acordo com representantes de
entidades empresariais e caminhoneiros, mas ainda houve um entendimento entre as
partes.
Pelo texto aprovado na comissão, a fixação dos preços mínimos terá a participação de
representantes dos sindicatos de transportadores autônomos, sindicatos de empresas

de transporte, embarcadores e contratantes de frete. Na proposta original, não estava
prevista a participação dos contratantes, representados por entidades como a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Confederação Nacional do Comércio
(CNC).
A publicação das tabelas será feita em janeiro e julho de cada ano, com validade
semestral. Pelo projeto, sempre que a variação no preço do diesel for superior a 10%,
nova norma deverá ser publicada pela ANTT.
De acordo com o texto, a Agência poderá fixar preços mínimos de frete diferenciados,
a depender do tipo de carga e de veículo.
CNA diz que relator da MP do frete não considerou argumentos do setor
produtivo
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) diz que o relator da Medida
Provisória 832/2018, que institui a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário
de Cargas, deputado Osmar Terra (MDB-RS), não considerou os argumentos do setor
produtivo. O relatório será analisado pelo plenário da Câmara após ser aprovado na
Comissão Especial Mista do Congresso Nacional.
Segundo a CNA, apesar de ter incluído a participação dos contratantes de frete na
construção de uma tabela de fretes, o relator rejeitou a alteração da natureza
vinculativa da tabela para referencial.
"A CNA reitera que a tabela a ser construída com a sua participação deve ser de
natureza referencial e não obrigatória e dessa maneira não deve resultar em nenhum
tipo de indenização aos caminhoneiros e multa por parte da ANTT", afirma em nota a
assessora técnica da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA,
Elisangela Pereira Lopes.
Conforme a entidade, os prejuízos em grãos já ultrapassam R$ 17 bilhões com
aumento médio do frete em 40%. O setor de arroz estima a perda de quase 29 mil
postos de trabalho diretos e indiretos e a redução na demanda por arroz na ordem de
R$ 376,4 milhões.
Para a população em geral, os impactos do tabelamento de fretes é o aumento de
12,1% no preço de alimentos como arroz, carnes, feijão, leite, ovos, tubérculos, frutas
e
legumes,
que
compõem
a
cesta
básica
das
famílias
brasileiras.
"Ao contrário do parecer do relator sobre a constitucionalidade do tabelamento, a CNA,
em consonância com o Cade e Ministério da Fazenda, entende que, em um mercado
concorrencial, o preço é determinado em função da oferta e da demanda e o
tabelamento de preços mínimos cria distorções, estimulando a ineficiência econômica,
além de ser claramente inconstitucional, pois viola a livre iniciativa e a livre
concorrência", diz Elisangela.
A CNA apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal
Federal em 12 de junho pedindo a suspensão da eficácia da Medida Provisória 832/18.
A Adin está com o ministro Luiz Fux, relator das ações que questionam o tabelamento
de fretes. Em agosto, haverá uma audiência pública proposta pelo ministro para
discutir o assunto e decidir o mérito da questão.

ANP quer que postos paguem por controle de qualidade de combustíveis
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou nesta
quarta-feira, 4, uma consulta pública para modificar a forma de contratação dos
laboratórios que fazem o monitoramento da qualidade dos combustíveis
comercializados no País.
Segundo a ANP, o objetivo é ampliar a quantidade de amostras coletadas. A ideia é
lançar posteriormente um aplicativo para os consumidores poderem acompanhar a
qualidade do produto de cada posto. A consulta será encerrada no dia 23 de agosto.
A proposta da ANP é que os próprios agentes econômicos (distribuidoras e postos de
abastecimento) fiquem responsáveis pelo pagamento dos laboratórios que farão a
fiscalização da qualidade dos seus produtos.
A ANP continuará fazendo a licitação para escolha dos laboratórios e monitorando a
fiscalização. Outra mudança será o monitoramento também na base da distribuição
dos combustíveis, e não apenas nos postos de abastecimento como é feito atualmente.
"Com a mudança, 100% dos postos revendedores serão contemplados no PMQC,
assim como todas as distribuidoras, que também passam a ter seus produtos
monitorados em suas bases de distribuição. Cada distribuidora terá amostras
coletadas, obrigatoriamente, pelo menos uma vez ao mês e cada posto, pelo menos
uma vez por semestre", informou a agência.
Segundo a ANP, o novo Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis
(PMQC) abre a possibilidade de revendedores e distribuidores utilizarem os resultados
do monitoramento a que se submeteram, podendo inclusive, a seu critério,
incrementar a frequência das coletas e ensaios.
A ANP divulgará em seu site a lista e a frequência de análises dos postos visitados e
que tenham tido resultados conformes dos seus combustíveis. Como etapa futura,
prevê-se o desenvolvimento de aplicativo em que os consumidores poderão
acompanhar o desempenho do posto revendedor quanto à qualidade dos produtos
comercializados.
"A ANP manterá a supervisão do Programa, realizando o sorteio dos postos a serem
monitorados, estabelecendo requisitos técnicos mínimos para ingresso no Programa
pelos laboratórios independentes, realizando programas interlaboratoriais obrigatórios
anualmente com os laboratórios vencedores das licitações e realizando periodicamente
vistorias/auditorias
técnicas
em
suas instalações",
informa
a
agência.
O PMQC foi criado em 1998 e desde essa época os índices de conformidade dos
combustíveis aumentaram consideravelmente, chegando a padrões internacionais, diz
a ANP. Em maio de 2018, foram de 98,4% para a gasolina, 98,1% para o etanol e
95,5% para o óleo diesel, segundo dados da agência.
Subvenção ao diesel tem custo alto e não pode durar, diz assessor da Fazenda
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
A política de subvenção ao óleo diesel tem custo elevado e não pode ser mantida por
muito tempo, disse nesta quarta-feira, 4, o chefe da Assessoria Especial do Ministério
da Fazenda, Marcos Mendes, durante audiência pública no Congresso Nacional que
discute a Medida Provisória 838/2018, que trata da nova política de preços do diesel.

A redução de R$ 0,46 no preço do litro, a manutenção do preço por 60 dias e a adoção
de uma política de reajustes mais espaçados vão custar R$ 9,5 bilhões este ano.
Mendes se disse preocupado com algumas emendas apresentadas por parlamentares
à MP, que preveem a ampliação do programa. "Estamos num momento de forte
restrição fiscal, o programa tem um custo muito elevado", afirmou. "Efetivamente,
não há espaço no Orçamento para que esse tipo de emenda possa prosperar."
Parlamentares apresentaram propostas que, por exemplo, estendem a política
adotada para o diesel para outros combustíveis, principalmente o gás de cozinha e a
gasolina. A MP é relatada pelo deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), que só deverá
apresentar seu parecer dizendo quais emendas foram acatadas no início de agosto,
após o recesso parlamentar.
Questionado se a política de subvenção seria responsável pela queda nas importações
de diesel, Mendes avaliou que há pouca relação entre as duas coisas. "Há reclamação
dos importadores de diesel que a prática de preços da Petrobras estaria inviabilizando
a importação", informou.
Ele avaliou ainda que a política de subvenção tem alcançado seus objetivos. "O
programa está dando certo", afirmou. A queda do preço na ponta foi da ordem de R$
0,44 por litro desde o dia 30 de maio. Mendes explicou que a política de subvenção é
aplicada nas distribuidoras. O preço nas bombas é influenciado pela tributação
estadual e pelo biodiesel.
O assessor informou ainda que, até o momento, a diferença entre os preços de
referência e de comercialização só ficaria acima do limite máximo de R$ 0,30 em
quatro dias. Por isso, ele acredita que será possível acomodar o programa dentro da
dotação orçamentária.
Presidente da comissão especial que analisa a MP, o senador Dário Berger (MDB-SC)
avaliou que o cerne da discussão é, no fundo, a política de preços da Petrobras, com
reajustes diários.
"Não precisava ter uma inteligência superior para saber que ia dar problema", afirmou.
Ele acusou o ex-presidente da empresa Pedro Parente de haver "esticado a corda" e,
após ela haver arrebentado, pedido demissão. Berger se mostrou preocupado com o
desafio colocado ao próximo presidente da República, uma vez que a atual política de
subvenção só vai até o dia 31 de dezembro deste ano.
O representante da estatal na audiência, o gerente-geral de Marketing, Flávio Tojal,
defendeu a política atual mostrando que ela é adotada em diversos países. E que, após
sua adoção, os preços dos combustíveis têm ficado mais próximos da cotação
internacional.
O relator concordou que uma definição sobre a política de preços a partir do dia 1º de
janeiro de 2019 é um desafio a ser superado. "Vamos pensar a Medida Provisória e o
pós", disse.
Portaria do Ministério de Minas e Energia flexibiliza uso do biodiesel
05/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 04-07-2018)
Objetivo é incentivar o uso de biodiesel. Portaria permite variação na quantidade de
biodiesel usada no abastecimento de veículos de frota, como ônibus e caminhões.
O Ministério de Minas e Energia publicou no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira (4)
uma portaria que flexibiliza a norma que autoriza a mistura voluntária de biodiesel no diesel.

A portaria permite o uso de "até" 20% de biodiesel no abastecimento de frotas cativas e
consumidores rodoviários atendidos por ponto próprio de abastecimento, como
transportadoras e empresas de ônibus que têm os próprios tanques de diesel. Para uso
agrícola, industrial e ferroviário, a mistura pode ser de até 30%.
A norma anterior autorizava a mistura de 20%, não permitindo percentuais inferiores, como
15% ou 18%.
Segundo o coordenador-geral de Biodiesel e Outros Biocombustíveis do Ministério de Minas e
Energia, Ricardo Gomide, a mudança era uma das demandas apresentadas durante a greve
dos caminhoneiros e tem como objetivo ampliar o consumo de biodiesel.
De acordo com Gomide, os caminhoneiros têm interesse nessa medida porque, em alguns
estados, o biodiesel é mais barato que o diesel.
Ele afirmou que a norma limitava o uso de biodiesel em pontos de abastecimento que não
tinham combustível suficiente para atingir o percentual exato previsto na portaria de 2015.
O coordenador do ministério afirmou que esses percentuais não valem para os consumidores
comuns, que abastecem em postos de combustível. Para esses, a mistura obrigatória de
biodiesel no diesel é de 10%.
Segundo Antônio Ventilli, da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio), a
medida tem potencial para aumentar o consumo de biocombustível principalmente nas
regiões produtoras (Sul e Centro-Oeste), onde o combustível costuma ser mais barato que o
diesel comum.
Venda de automóveis novos cresce 14,47% no primeiro semestre
05/07/2018 – Fonte: Gov. Brasil (publicado em 04-07-2018)
Foram vendidas 1,16 milhão de unidades nos primeiros seis meses de 2018
Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave)
apontam que a venda de veículos novos aumentou nos seis primeiros meses do ano
Segundo a entidade, em relatório divulgado nesta terça-feira (3), foram vendidos 1,16
milhão de carros, ônibus e caminhões nacionais no semestre, número 14,47% maior
que o registrado em igual período de 2017.

Quando se somam todos os veículos, incluindo motocicletas, importados e híbridos ou
elétricos, as vendas ficaram em 1,69 milhão, o que representa uma alta de 12,37%
frente aos 1,5 milhão do ano passado. O levantamento da Fenabrave mostra ainda
que, apenas em junho, foram vendidas 287,7 mil unidades, com alta de 3,85% no
período comparado.

Com o resultado do primeiro semestre, a Fenabrave passou a prever alta na venda
dos veículos: aumento de 9,9% no número de automóveis; de 8,7% de comerciais
leves; de 24,8% para caminhões; 4,1% para ônibus e 7,7% para motocicletas.
Os veículos classificados apenas como automóveis responderam por 56,7% das
vendas totais do período. O segundo lugar ficou com as motocicletas, com 27%. Os
caminhões ficaram em 1,9% e os ônibus, 0,4%.
Setor de linha amarela ganha fôlego e vendas devem superar expectativas
05/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 04-07-2018)
Apesar do otimismo, as fabricantes de máquinas de movimentação de terra estão
cautelosas com a velocidade da retomada e apostam no agronegócio e na renovação
da frota para crescer

Com forte atuação em construção civil, a JCB está apostando no agronegócio para
continuar crescendo
Apesar dos altos índices de ociosidade que ainda assombram a indústria de máquinas
de construção, as montadoras estão mais otimistas. O agronegócio e a redução da
oferta de seminovos têm dado fôlego e um horizonte menos cinzento para o setor.
“Estamos virando a página da crise. Com a diminuição da oferta de seminovos, os
clientes tiveram que procurar máquinas novas. Mas isso ainda não refletiu no emprego
e na produção”, afirmou ao DCI o vice-presidente da entidade que reúne os fabricantes
(Sobratema), Eurimilson Daniel.
A entidade revisou recentemente a projeção de crescimento das vendas de máquinas
de movimentação de terra (linha amarela) de 8% para 20%, a pouco mais de 9 mil
unidades. No entanto, este mercado já chegou a quase 30 mil poucos anos atrás.
“Os locadores, por exemplo, têm necessidade de renovar a frota, mas não na mesma
velocidade que no passado. Hoje, estas empresas compram um décimo do que
compravam cinco anos atrás”, esclarece.
Para a Vermeer do Brasil, o segmento de construção civil melhorou, mas longe o ideal.
“Linha amarela está parada”, afirma o gerente geral da empresa, Flávio Leite. Para a
empresa, os melhores negócios têm se concentrado principalmente em mineração,
biomassa e manejo de árvores. “Vamos crescer cerca de 5% neste ano, apoiado
principalmente em pós-venda, biomassa e manejo de árvores. Linha amarela vai
demorar para retomar”, destaca o executivo.
A Volvo Construction Equipment projeta, para este ano, um crescimento de 30% a
40% das vendas em linha amarela. “Mas em função do ano eleitoral, esperamos uma
queda no segundo semestre”, disse nesta quarta-feira (04) o presidente da Volvo CE
na América Latina, Luiz Marcelo Daniel.
A divisão de linha amarela corresponde a 20% do faturamento total do grupo Volvo
no Brasil e, segundo o executivo, o agronegócio tem sido um grande foco da marca.
“Além disso, depois de uma forte depressão no mercado de commodities minerais,
vemos novamente uma movimentação na mineração”, destaca.

Segundo o executivo da Volvo, atualmente 40% das vendas da marca são destinadas
ao mercado interno e os outros 60% para América Latina, em função da expansão do
mercado de mineração. “No Brasil, nos últimos 3 anos, investimentos principalmente
em lançamentos locais e adaptações, em um montante total entre R$ 10 milhões e 12
milhões ao ano”, assinala. “Nos próximos anos, devemos investir um valor um pouco
maior”, complementa.
Outra empresa que tem ampliado foco em agronegócio é a JCB. “A expectativa é que
cada vez mais as máquinas de linha amarela sejam utilizadas pelo produtor rural, nas
mais diversas aplicações, como limpeza de pátios e currais, carregamento de insumos,
entre outras”, afirmou em nota o gerente nacional de vendas agrícolas da JCB, Michael
Steenmeijer.
Perspectivas
Daniel, da Sobratema, avalia que as incertezas das eleições podem impactar
negativamente a demanda no setor de linha amarela. Além disso, a retomada lenta
das vendas também prejudica a indústria.
“Enquanto operarmos 60% ociosos, o mercado vai ter rentabilidade baixa”, analisa o
dirigente. Ele pondera, entretanto, que a crise serviu de lição para os players do setor.
“Se há algo de positivo, as empresas aprenderam a trabalhar com produtividade.
Estamos muito mais cautelosos.”
Vendas de veículos usados empacam no 1º semestre
05/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-07-2018)
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Transferências avançam menos de 1% em todos os segmentos, aponta
Fenabrave
As vendas de veículos usados empacaram no primeiro semestre: todos os
segmentos tiveram crescimento abaixo de 1% na comparação com os seus respectivos
resultados do mesmo período do ano passado. Dados da Fenabrave, que reúne o setor
de distribuição, apontam que as transferências aumentaram apenas 0,79% na
primeira metade do ano na soma de leves e pesados, para pouco mais de 5,29 milhões
de unidades.
No segmento leve, que considera a soma de automóveis e comerciais leves, o volume
de 5,11 milhões superou em 0,80% os 5,07 milhões de um ano antes. De acordo com
o relatório da entidade, deste total, 4,42 milhões de automóveis trocaram de dono,
mesmo aumento de 0,82%, enquanto comerciais leves anotaram ligeiro avanço de
0,68%, para 689,6 mil unidades.
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o mercado de usados
também foi afetado pela greve. “A insegurança do consumidor fez com que ele se
mantivesse cauteloso, tanto para a aquisição do veículo novo, quanto para a troca do
seu usado, diminuindo tanto a oferta quanto a procura desses veículos. O mercado de
seminovos [veículos com até 3 anos de uso] observou uma queda de 5,8% em junho”,
afirma o executivo.

Nos pesados, o cenário não foi diferente: o volume de 188,7 mil caminhões e ônibus
representou pequeno aumento de 0,59%. O resultado só não foi melhor por causa da
queda de 5,2% das vendas de ônibus usados registrada no primeiro semestre. As
transferências de caminhões avançaram apenas 1,44%.
O setor de duas seguiu a mesma lógica: as concessionárias registraram a transferência
de 1,39 milhão de veículos nos seis primeiros meses do ano, volume que ficou apenas
0,25% acima do resultado apresentado em igual intervalo de 2017.
No comparativo mensal, de junho contra maio, todos os segmentos apresentaram
queda nos volumes. Segundo a Fenabrave, a proporção com o mercado de veículos
novos fechou o semestre com média de 4,3 veículos usados leves para cada novo
emplacado, sendo 4,4 automóveis e 3,7 para comerciais leves. Nos pesados, a
proporção fechou o período em 4,6 usados para cada novo, sendo 5 caminhões usados
para um novo e três para ônibus.
Volvo CE prevê elevar investimentos na América Latina
05/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-07-2018)

Nova vibroacabadora P5320B é um dos 20 lançamentos da Volvo CE para este
ano
Lançamentos e expansão dos mercados impulsionarão aporte, que pode
superar os R$ 12 milhões/ano
A recuperação do segmento de máquinas e equipamentos de construção nos principais
mercados da América Latina pode elevar os níveis de investimentos da Volvo
Construction Equipment na região, ao mesmo tempo que também deve ser
impulsionado pelo lançamento de produtos da marca.
O presidente da Volvo CE Latin America, Luiz Marcelo Daniel, revela que nos últimos
três anos a empresa vem investindo entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões ao ano, a
maior parte em novos produtos e adaptações de equipamentos globais para o mercado
regional. Outros aportes mais robustos, segundo o executivo, são feitos pela matriz,
na Suécia, em produtos globais.
“Há uma tendência de ligeiro crescimento neste montante ano a ano por conta dos
ciclos de lançamentos e expansão dos mercados em curso”, afirmou Daniel durante
sua apresentação sobre as novidades previstas para este ano em reunião com a
imprensa realizada na quarta-feira, 4, em São Paulo.
Dados citados por ele mostram a evolução do mercado brasileiro, que iniciou a década
passada com média de 5 mil unidades/ano até atingir o pico de 25 mil máquinas e
equipamentos entre 2008 e 2014. Posteriormente, o mercado seguiu curva
decrescente até chegar à média de 8 mil/ano entre 2015 e 2018. No entanto, só no
Brasil é esperado crescimento na ordem de 30% do volume para 2018, quando
recomeça um novo ciclo de crescimento do mercado e que deve se estender pelos
próximos três ou quatro anos.

“Houve um pico e queda posteriormente; agora estamos na fase da retomada com a
estabilização a partir de 2017 e crescimento em 2018”, resume Daniel. “Acreditamos
que de 15 mil a 20 mil seja o tamanho desse mercado e o Brasil tem potencial para
atingir esses volumes”, avalia.
Ele destaca o desempenho robusto e crescente do agronegócio, setor da economia que
também demanda máquinas e equipamentos por vezes dedicados à construção; além
da recuperação da indústria. As áreas de portos, movimentação e manejo de madeira,
papel e celulose, indústria ceramista, além da exportação de laminados para a
construção civil, mineração, garimpo e siderurgia são apontados como fortes
incentivadores para o segmento neste e nos próximos anos.
Os mercados hispânicos – considerando todos os países da América Latina, exceto o
Brasil – têm histórico e perspectivas semelhantes. Com média de 7 mil unidades ao
ano no início dos anos 2000, evoluíram para 22 mil/ano entre 2007 e 2014 e desde
então vêm apresentando média acima das 10 mil/ano.
“Eles se diferem um pouco da dinâmica brasileira, são mais parecidos com o mercado
norte-americano, mas também é um mercado importante, com potencial de 15 mil a
20 mil unidades/ano”, comenta. “Há oportunidades emergindo na Argentina, no
segmento de óleo e gás; na Bolívia, com novos projetos de infraestrutura, como o de
cidade inteligente; além do México, com retomada da indústria de cimento.”
Mas o Brasil continua como o mais importante em termos de volume para o segmento.
Dados consolidados entre janeiro e maio deste ano apontam que o mercado doméstico
cresceu 52% na comparação com mesmo período do ano passado, para quase 4 mil
unidades, o que representou 35,2% de participação das vendas em toda a América
Latina. Depois dele, México e Chile tiveram empate técnico, com 1,2 mil unidades
vendidas cada um no mesmo período, crescimento de 35% e 29,5%, respectivamente.
Peru, Colômbia e Equador também apresentaram resultados positivos.
“É um otimismo com cautela”, pondera Daniel ao avaliar o cenário no Brasil.
“Relatórios econômicos indicam o fim do ciclo de recessão, com o primeiro crescimento
do PIB desde o primeiro trimestre de 2014, uma taxa de juros com o menor índice
histórico de 6,5% e também com o aumento da atividade industrial e do PIB em 2017
[1%] e em 2018 prevista para 1,5%. É claro que temos saudades de crescimentos
vistos anteriormente, de 7%, 10%, mas crescer 1,5% é extremamente bem-vindo”,
analisa.
Ele reforça que investimentos em infraestrutura são essenciais para o avanço do
mercado e aposta em oportunidades como as que estão surgindo com as PPPs
(parcerias público privadas) com projetos em andamento nas diferentes frentes como
portos, aeroportos, turismo e eventos, rodovias, energia, mobilidade urbana e
ferrovias.
Daniel mostra em números o tamanho do potencial de crescimento no Brasil. Para se
ter ideia, enquanto China e Índia possuem pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros
em estradas asfaltadas, por aqui este número não passa de 220 mil quilômetros,
mostram dados compilados pela Volvo CE. Nos Estados Unidos, este total alcança mais
de 4,3 milhões de quilômetros.
LANÇAMENTOS
Para sustentar o crescimento previsto na América do Sul, a Volvo CE iniciou seu ciclo
de lançamentos para 2018, com 20 novidades, entre máquinas e serviços. A começar
pelos equipamentos, a empresa apresenta a versão atualizada do caminhão articulado

A30G, com caçamba de 18 metros cúbicos e capacidade para 29 toneladas métricas,
uma a mais que a versão anterior. O modelo é exclusivamente fabricado na planta da
Volvo CE em Pederneiras (SP), responsável pelo fornecimento global do modelo,
incluindo a versão A25G.
Também entre as novidades, estão as duas novas escavadeiras EC210DL e EC210D,
da classe de 21 toneladas, de fabricação nacional, a nova carregadeira L260H que
substitui a versão L250H e com 15% mais capacidade de carga. Completa o lote a
nova opção em vibroacabadora sobre esteiras P5320B ABG, para larguras de
pavimentação de até sete metros, esta importada da Índia.
Para o pós-venda, a empresa vai iniciar em agosto no Brasil a experimentação do novo
serviço de monitoramento Active Care Direct, uma evolução do sistema de telemática
da marca, com opção de consultoria e de emissão de relatórios regulares para cada
equipamento. O programa coleta dados por meio do sistema Care Track, que são
analisados em tempo real, acompanhando o desempenho da máquina.
Um relatório mensal emitido pela Volvo destaca as possíveis áreas para melhorar a
produtividade e para reduzir os custos operacionais. Os relatórios também comparam
grupos de máquinas de acordo com médias de horas, consumo de combustível e
porcentuais médios de trabalho e de tempo ocioso.
O sistema envia esse relatório via e-mail simultaneamente para o distribuidor e para
o cliente, orientando sobre o passo a passo para a solução dos problemas identificados
via códigos de falha.
Camex inclui 7 itens na Letec e zera tarifa de importação de alumínio não
ligado
05/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 04-07-2018)
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) publicou no Diário Oficial da União (DOU)
resolução que altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do
Mercosul (Letec). Pela decisão, foram incluídos sete produtos na Letec.
Dentre eles, estão "alumínio não ligado, na forma de lingotes padrão, sow ou T-bar",
que terá o Imposto de Importação zerado por um período de 12 meses, e papéis para
fabricação de placas de gesso, com alíquota de 2%, também por 12 meses.
Além disso, a decisão retira da lista 11 itens, dos quais artigos e aparelhos para
fraturas, artigos de laboratório ou de farmácia e produtos imunológicos.
União Europeia deve votar restrições à importação de aço quinta-feira
05/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-07-2018)
Comissão teme que haja um surto de compras por causa das taxas impostas
pelos EUA
A Comissão propôs uma combinação de uma cota e uma tarifa para evitar um surto
de importações de aço, que corre o risco de acontecer principalmente porque os
Estados Unidos impuseram taxas sobre a importação de aço e alumínio.
A cota seria um reflexo das importações nos últimos anos, com uma tarifa de 25%
definida para volumes superiores a esse valor, segundo fontes familiarizadas com o
assunto.
Os principais exportadores de aço para a UE são China, Índia, Rússia, Coreia do Sul,
Turquia e Ucrânia.

A Comissão Europeia, que supervisiona a política comercial para os 28 membros do
bloco, lançou um estudo no final de março sobre se as tarifas de importação dos EUA
justificavam medidas para impedir que os produtores asiáticos inundassem a Europa
com aço.
As tarifas dos EUA de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio entraram em vigor em
23 de março e também foram impostas aos produtores da UE desde 1º de junho.
O inquérito cobre 28 tipos de aço e produtos fabricados com aço, tendo a Comissão
registrado no início do seu inquérito que as importações dos produtos siderúrgicos em
questão aumentaram de 18,8 milhões de toneladas em 2013 para 30,6 milhões de
toneladas em 2017, muito mais do que o aumento da produção doméstica.
A investigação sobre o aço está provisoriamente definida para durar até o final do ano.
Mas, sob as regras da Organização Mundial do Comércio, a UE pode impor tarifas de
“salvaguardas provisórias” por até 200 dias se concluir que o aumento das importações
causou ou ameaça causar sérios danos ao seu setor siderúrgico.
A comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmstrom, disse no mês passado que as
salvaguardas provisórias poderiam ser estabelecidas em julho.
Workshop Expansão Internacional
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