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A - Jantar Benefi cente
O Ampliar promove mais uma edição do jantar benefi cente, com renda 
revertida aos programas de formação educacional e profi ssional da ins-
tituição, que é braço de responsabilidade social do Secovi-SP. O evento 
está marcado para o dia 20 de setembro, a partir das 20 horas, no Buffet 
França. O tema deste ano é “Uma Noite de Alegria”, com pocket show do 
ator e cantor Tiago Abravanel, entre outras atrações. Além de convites, 
são disponibilizadas para aquisição cotas de patrocínio, por meio das 
quais as empresas podem se benefi ciar de incentivos fi scais e abatimento 
do Imposto de Renda. Para mais informações: tel. (11) 5591-1246/1282, 
(ampliar@ampliar.org.br) e (www.ampliar.org.br/jantar2018).

B - Programa de Trainee 
A Easynvest, uma das primeiras corretoras de investimento a oferecer 
acesso online à Bolsa de Valores, integrante do Grupo Advent Interna-
tional, abre inscrições para o Programa de Trainee 2019. Estudantes 
dos cursos de Administração de Empresas, Ciência da Computação, 
Matemática, Engenharia de Computação, Economia, Design de Produ-
to, Desenvolvimento de Sistemas, TI, Estatística, Física e Engenharias 
podem fazer suas inscrições. O processo é conduzido pela Page Talent 
(http://www.pagetalent.com.br/Vagas/Details/308), unidade de negócios 
da Page Personnel dedicada ao recrutamento de estagiários e trainees.

C - Compliance para Advogados
A Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil – Canadá 
realiza no dia 4 de setembro, das 9h às 12h, evento gratuito sobre “Compliance 
para Advogados - Seguros para escritórios de advocacia”, na Rua do Rócio, 220 
(Vila Olímpia).  Entre os palestrantes, Rodrigo Granetto, da Chubb Seguros; 
Armando Char, do Penteado Mendonça e Char Advocacia; e o advogado 
Alberto Murray Neto, da Murray Advogados. Fundada em 1973, a Câmara é 
uma organização independente que reúne empresas brasileiras e canaden-
ses com objetivo de estimular, apoiar e expandir as relações de comércio e 
investimentos entre os dois países, além de promover o intercâmbio cultural 
e tecnológico. Inscrições e mais informações: (www.ccbc.org.br).

D - Trabalhos com Eletricidade
No próximo dia 28 (terça-feira), na sede da Abimaq, das 9h às 18h, acon-

tece o curso NR-10 Segurança em Trabalhos com Eletricidade. Mesmo 
proporcionando grande conforto à sociedade, a eletricidade também 
cria perigos e riscos na sua utilização e que devem ser identifi cados para 
não haver acidentes. O curso objetiva discutir conceitos básicos sobre 
eletricidade, sua geração, transmissão e distribuição até os consumidores 
fi nais; perigos e riscos envolvidos nesses processos, bem como abordar 
ferramentas e recomendações de segurança para garantir a proteção 
dos trabalhadores e consumidores. Para mais informações e inscrição, 
acesse (www.abimaq.ogr.br) ou pelo tel. (11) 5582-6321. 

E - Intercâmbio Educacional
A Comissão Fulbright oferece oportunidades acadêmicas para bra-
sileiros estudantes de pós-graduação, pesquisadores, professores 
universitários e professores de inglês recém-graduados. Os benefícios 
serão concedidos no âmbito do Programa de Intercâmbio Educacional 
e Cultural do governo dos Estados Unidos de modo a ampliar o enten-
dimento entre as sociedades norte-americana e brasileira. Entre as 
oportunidades disponíveis: Doutorado sanduíche; Bolsa para ensinar 
português nos EUA; Professor/pesquisador; Professor/pesquisador 
júnior; e Cátedras diversas, entre outros. O programa da Comissão 
Fulbright benefi ciou desde 1957 mais de 3,5 mil brasileiros. Mais 
informações: (www.fulbright.org.br).

F - Colóquio sobre o Supremo
Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso, 
participam no próximo dia 27, a partir das 15h, do V Colóquio sobre o 
Supremo Tribunal Federal. O evento, que é uma promoção da Associação 
dos Advogados de São Paulo (AASP) e do Instituto Victor Nunes Leal 
(IVNL), será realizado na sede da AASP, Rua Álvares Penteado,151 - 
Centro. Os paínéis: “STF: função, composição, relação com os outros 
poderes e propostas de reforma”, com o ministro Alexandre de Moraes; 
e “Moderado, sério e igualitário: pensando o Direito Penal brasileiro”, 
com o Min. Luis Roberto Barroso. Mais informações e inscrições: (www.
aasp.org.br) tel. (11) 3291-9200. 

G - Polo da Mandioca
Polo da maior região produtora de mandioca para fi ns industriais do 
Brasil, a cidade de Paranavaí/PR, sediará de 20 a 22 de novembro a Feira 

Internacional da Mandioca (Fiman 2018). O evento reunirá representan-
tes de toda a cadeia produtiva e de consumo, em um ambiente propício 
para a promoção de negócios entre as empresas do setor, especialmente 
as indústrias de transformação, seus fornecedores e clientes. Mais de 
100 expositores do Brasil e do exterior participarão da Feira, em um 
espaço de 4 mil m² especialmente construído para abrigar o evento. A 
expectativa é que mais de 5 mil pessoas de 30 países visitem a Fiman 
2018, entre industriais, produtores, fornecedores, consumidores e vare-
jistas, com a geração de aproximadamente R$ 100 milhões em negócios. 
Outras informações em: (www.fi man.com.br).

H - Alto Desempenho 
Com o objetivo de acelerar a carreira de profi ssionais que exercem 
ou recém-assumiram cargos de liderança, a Escola Conquer lança o 
Conquer Leadership Experience, programa inovador de oito semanas 
que prepara profi ssionais para se tornarem líderes de alto impacto. 
A aceleradora de pessoas nasceu com o foco em pessoa física, mas 
devido a grande procura hoje atende também as principais empresas 
do país como Grupo Boticário, Electrolux, Renault, Votorantim, Philip 
Morris e PwC. Com dinâmicas e métodos nada convencionais, como, por 
exemplo, uma aula que acontece em um jogo de paintball, o programa 
têm aulas ministradas por experts do assunto. Saiba mais em: (www.
escolaconquer.com.br).

I - Bezerro Nelore 
Um bezerro Nelore de qualidade nasce sem gerar problemas de parto, 
desmama pesado e recria com ponderais expressivos, além de engordar 
desenvolvendo carcaça frigorífi ca superior. Para que seja possível chegar 
a esse resultado, a Fazenda Sant’Anna realiza a 29ª edição ininterrupta 
do Leilão da propriedade, onde serão ofertados, no dia 16 de setembro, 
às 14h, com transmissão do canal Terraviva, onde serão ofertados 180 
touros PO da raça Nelore, 10 reprodutores da raça Brahman e alguns 
exemplares Gir Leiteiro. Mais informações e inscrições: (18) 3265-1329  
(www.fazendasantanna.com.br). 

J - Investidor Anjo
Se você estava buscando uma oportunidade para apresentar o seu negócio 
inovador para empresários consolidados no mercado e tentar a grande 
chance de ter um investidor anjo, esse momento chegou. O CDTank é 
um evento organizado semestralmente pelo CDT/UnB que proporciona 
um espaço para alunos (ou ex-alunos) e professores da Universidade de 
Brasília e de todo o DF apresentarem seus projetos para investidores. 
Esse semestre nosso evento acontecerá no dia 14 de setembro. Para 
saber mais, acesse a chamada pública e faça a inscrição com o Pitch 
(http://cdt.unb.br/cdtank/). 

A - Jantar Benefi cente
O Ampliar promove mais uma edição do jantar benefi cente, com renda 

tece o curso NR-10 Segurança em Trabalhos com Eletricidade. Mesmo 
proporcionando grande conforto à sociedade, a eletricidade também 
cria perigos e riscos na sua utilização e que devem ser identificados para

A recente greve dos 

caminhoneiros provocou 

uma série de refl exos 

na economia brasileira. 

Mudanças legislativas 

estão sendo elaboradas 

e o refl exo futuro não 

parece ser positivo

A questão do tabelamento 
dos fretes é uma das 
pautas que provoca 

discórdia e poderá gerar um 
impacto negativo no cenário 
político-econômico do país. 
Pouco mais de dois meses após 
sua adoção, a MP nº 832, de 27 
de maio, foi convertida na Lei 
nº 13.703, de 8 de agosto, que 
instituiu a chamada Política 
Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de 
Cargas. 

Na prática, essa política 
consistiu no tabelamento dos 
fretes dos caminhoneiros, o 
que desagradou diversos seto-
res da nossa economia, entre 
os quais o do agronegócio.  
Para a Confederação Nacio-
nal da Agricultura (CNA), a 
imposição do tabelamento do 
frete rodoviário elevará o custo 
de operação das empresas, 
podendo ameaçar a produção 
agrícola em áreas distantes dos 
grandes centros e acarretando 
o aumento dos preços dos 
alimentos. 

Tanto é que, em recente 
estudo que divulgou, a CNA 
estima um aumento de 12,1% 
no preço de alimentos como 
arroz, feijão, leite, ovos, tu-
bérculos, frutas e legumes, 
em razão do tabelamento dos 
fretes rodoviários. Outras 
entidades do setor, como a 
Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais 
(ABIOVE), a Associação Na-
cional dos Exportadores de 
Cereais (ANEC) e a Associação 
Brasileira dos Produtores de 
Soja (APROSOJA), igualmente 
manifestaram essa preocupa-
ção, tendo afi rmado que os 
preços de combustíveis, como 
a gasolina e o diesel, também 
serão afetados. 

Considerando que o trans-
porte rodoviário é o principal 
meio de escoamento da produ-
ção no país, e que o transporte 
representa de 20% a 40% do 
preço fi nal de um produto, 

é certo que os aumentos 
decorrentes do tabelamento 
dos fretes serão diretamente 
repassados para o consumidor, 
afetando sobretudo aqueles de 
renda mais baixa. 

Daí porque indústrias e em-
presas do setor têm estudado 
alternativas para a logística 
dos seus produtos, como o uso 
de frota própria em “trechos 
valorizados” e a consequente 
terceirização apenas das de-
mais rotas, economicamente 
menos “atrativas”. 

Embora já tenha sido pro-
vocado para decidir sobre a 
constitucionalidade das referi-
das normas, o Poder Judiciário 
ainda não se manifestou, como, 
por exemplo, verifi ca-se com o 
pedido de suspensão integral 
da referida lei até julgamento 
fi nal sobre sua constituciona-
lidade, formulado pela CNA na 
ação direta de inconstituciona-
lidade (ADIn) que propôs e que 
está pendente de apreciação 
pelo relator designado, minis-
tro Luiz Fux. 

Ocorre que as críticas ao 
tabelamento dos fretes rodo-
viários não se limitam às indús-
trias e empresas afetadas, do 
agronegócio e de outros seto-
res, mas ecoam também entre 
os próprios caminhoneiros, 
que indicam a inviabilidade de 
cumprir os preços mínimos fi -
xados pela Resolução nº 5.820, 
de 30 de maio, da ANTT, que, 
aliás, já foram informalmente 
considerados anticompetitivos 
pelo Cade. 

Infelizmente, esse cenário 
de incertezas ainda não tem 
data para acabar, o que implica 
uma necessária adaptação de 
todos os atores envolvidos, 
notadamente para as indús-
trias e empresas de um setor 
tão vital para o Brasil como 
o do agronegócio, a fi m de 
gerar relações “ganha-ganha” 
com os caminhoneiros - peça 
fundamental e indispensável 
no seu negócio – e com os con-
sumidores dos seus produtos, 
a fi m de minimizar os impactos 
de tal política econômica.

(*) - É advogado, mestre e doutor 
em Direito Processual Civil, sócio 

do escritório Meirelles Milaré 
Advogados;

 (**) - É advogado associado do 
escritório Meirelles Milaré Advogados.

Gustavo Milaré (*) e João Pedro Alves Pinto (**)

Cheques sem 
fundos: o 
menor índice 
em oito anos

Segundo o Indicador Serasa 
Experian de Cheques Sem 
Fundos, o mês de julho encer-
rou com 1,83% de devolução 
de cheques pela segunda vez 
por insufi ciência de fundos, o 
menor percentual apurado para 
o mês de julho desde 2010, que 
foi de 1,74%. Foram registrados 
684.887 cheques devolvidos 
de um total de 37.410.500 de 
cheques compensados. 

No consolidado de janeiro 
a julho/2018, o país soma 
258.472.324 cheques com-
pensados e 1,99% desse to-
tal de cheques sem fundos 
(15.146.046). Na avaliação dos 
economistas da Serasa Expe-
rian, juros mais baixos, infl ação 
sob controle e menor utilização 
dos cheques como meios de 
pagamentos, explicam o recuo 
da inadimplência com cheques, 
não apenas em julho mas tam-
bém ao longo de todo o ano até 
agora (Serasa Experian).

Um robô trabalha até 24 horas e sete dias por semana, o que é 

impossível para seres humanos.

Às portas da quarta revolu-
ção industrial, o mercado de 
robôs deve crescer no Brasil. 
Com o fi m da alíquota de 
importação, estima-se que ha-
verá incremento desse tipo de 
tecnologia. “Implementar ro-
bôs de forma adequada numa 
linha de produção exige uma 
equipe especializada, com 
engenheiros, programadores 
e profi ssionais capacitados 
para manutenção”, explica o 
CEO da Pollux, José Rizzo, 
empresa especializada em 
fornecer tecnologias e levar 
a robotização de processos a 
indústria.

Os robôs industriais mais 
recentes são todos munidos 
de sensores. É como se en-
xergassem, sentissem o am-
biente, mesmo que não seja 
um ambiente 100% preparado 
para ele. Por exemplo, um 
robô trabalha até 24 horas 
e sete dias por semana, o 

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, prometeu impor uma sobretaxa al-
fandegária de 25% sobre todos os automóveis 
importados da União Europeia. A declaração 
foi dada na última terça-feira (21), durante um 
comício na Virgínia Ocidental, e chega pouco 
depois de uma entrevista do secretário de 
Comércio dos EUA, Wilbur Ross, na qual ele 
anunciou o adiamento da publicação de um 
relatório sobre as tarifas no setor automotivo.

“Colocaremos uma taxa de 25% sobre todos 
os carros que chegarem nos EUA a partir da 
União Europeia”, declarou Trump, ignorando 
as negociações em curso com Bruxelas. Há 
cerca de um mês, o republicano havia recebido 
na Casa Branca o presidente da Comissão Eu-
ropeia, Jean-Claude Juncker, e anunciado um 
compromisso para zerar as tarifas sobre bens 
industriais entre os dois lados.

“Hoje é um grande dia: com Juncker, lança-

mos uma nova fase nas relações entre Estados 
Unidos e União Europeia”, dissera o norte-
-americano na ocasião. A UE já indicou que 
criará US$ 20 bilhões em novas tarifas caso 
seus automóveis sejam sobretaxados, o que 
abriria uma nova frente na guerra comercial 
defl agrada por Trump, após a disputa em curso 
com a China. O objetivo de Trump é reduzir o 
défi cit comercial em relação à UE, hoje na casa 
dos US$ 100 bilhões (ANSA).

O uso da capacidade instalada foi maior nas grandes empresas, 

alcançando 73%.

É o maior percentual ve-
rifi cado no mês de julho 
dos últimos quatro anos, 

segundo a pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada ontem 
(22) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). O 
uso da capacidade instalada foi 
maior nas grandes empresas, 
alcançando 73%. Nas médias, 
fi cou em 66% e, nas pequenas, 
em 60%.

Segundo a CNI, a queda na 
ociosidade é resultado do au-
mento da produção no setor. 
Conforme a pesquisa, o índice 
de evolução da produção alcan-
çou 52,2 pontos em julho. Foi o 
segundo mês consecutivo que o 
índice fi cou acima dos 50 pon-
tos, o que indica o aumento da 
produção, depois da forte queda 
registrada em maio, por causa 
da greve dos caminhoneiros. 
O indicador de produção varia 
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Uso da capacidade instalada 
da indústria subiu para 68% 

O indicador de utilização da capacidade instalada da indústria brasileira subiu de 66% em junho para 
68% em julho

empresas) mostra ainda que 
as indústrias estão com um 
pequeno acúmulo de estoques. 
O índice de nível de estoque 
efetivo em relação ao planejado 
subiu para 50,8 pontos em julho 
e fi cou acima da linha divisória 
dos 50 pontos, mostrando que 
os estoques estão levemente 
maiores do que o planejado.

Segundo a CNI, todos os 
indicadores de expectativa 
fi caram acima dos 50 pontos 
em agosto, mostrando que os 
industriais esperam o aumen-
to da demanda, da compra de 
matérias-primas, do número de 
empregados e das exportações 
nos próximos seis meses. O 
índice de intenção de investi-
mento subiu para 51 pontos. 
O indicador de intenção de 
investimentos está 3,1 pontos 
acima do de agosto do ano 
passado (ABr).

de zero a cem pontos. Quando 
está acima de 50 pontos, mostra 
aumento da produção.

No entanto, o emprego no 
setor continua caindo. O indica-
dor do número de empregados 

fi cou em 48,5 pontos e continua 
abaixo da linha divisória dos 50 
pontos que separa a queda do 
aumento do emprego. A Son-
dagem Industrial (feita entre 
1º e 13 de agosto com 2.257 

Locação de robôs se fi rma 
como modêlo de negócio

que é impossível para seres 
humanos. 

Outro fator importante é a 
fl exibilidade. Os robôs são re-
programáveis, customizáveis, 
portanto, podem ser usados 
para diferentes tarefas em vá-
rias linhas de montagem.

“Enxergamos esse merca-
do como fundamental para 
o avanço da indústria 4.0”, 
explica Guto Ferreira, Presi-
dente da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 

(ABDI). Uma questão que 
preocupa muitos brasileiros 
é o desemprego, mas existe 
uma relação inversamente 
proporcional, ou seja, os paí-
ses que mais adotam o uso da 
robótica tem menores índices 
de desemprego. De acordo 
com a Federação Interacional 
de Robótica o ano passado foi 
um recorde de vendas e cerca 
de 381 mil robôs industriais 
foram comercializados em 
todo o mundo (ABDI).  

Trump promete tarifa de 25% sobre carros da UE


