
 

26 DE SETEMBRO DE 2016 

 Segunda-feira 

 MONTADORAS INOVARAM NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS 

 METALÚRGICOS DA GM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TERÃO SALÁRIOS CORRIGIDOS 

PELA INFLAÇÃO 

 VOLKSWAGEN PRETENDE REDUZIR O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO PPE 

 DEDINI CHEGA A ACORDO SOBRE PAGAMENTO E FUNCIONÁRIOS ENCERRAM GREVE 

EM PIRACICABA 

 HYUNDAI PARA LINHA DE PRODUÇÃO EM 1ª GREVE TOTAL EM 12 ANOS 

 A NOVA CARA DO TRABALHO 

 LEI NÃO CONTEMPLA O TRABALHO A DISTÂNCIA, UMA TENDÊNCIA MUNDIAL 

 EXEMPLOS DE MUDANÇAS QUE VÊM DE FORA 

 MUDANÇAS NAS LEIS TRABALHISTAS VÃO TER DE ESPERAR 

 REFORMA REDUZIRIA NÚMERO DE AÇÕES TRABALHISTAS 

 TERCEIRIZAÇÃO JÁ É REALIDADE DE 13 MILHÕES 

 ‘DIZER QUE TERCEIRIZAÇÃO PRECARIZA É BALELA’, DIZ PRESIDENTE DA CNI 

 CENTRAIS SINDICAIS SE MOBILIZAM CONTRA AS REFORMAS 

 COM RECEITA MENOR, EMPRESAS NÃO CONSEGUEM PAGAR NEM JUROS DE DÍVIDA 

 CRÉDITO SECA PARA AS MICROEMPRESAS 

 ‘A CRISE VAI SER SUPERADA COM NOVAS LIDERANÇAS’, DIZ PRESIDENTE DA FDC 

 DESONERAÇÃO VIRA ALVO DA RECEITA FEDERAL E PODE GERAR R$ 15 BILHÕES 

 WELBER BARRAL: “O BRASIL PODE AUMENTAR SUA COMPETITIVIDADE SEM 

DEPENDER DO MERCADO INTERNACIONAL” 

 ISOLAMENTO COMERCIAL DO BRASIL ATINGIU ÁPICE EM 1991 

 BRASIL SÓ É MAIS ABERTO QUE NIGÉRIA E SUDÃO 

 RELATOR DEFENDE MUDANÇA NA FORMA DE COBRAR TRIBUTOS 

 ECONOMIA CAMINHA PARA ESTABILIZAÇÃO 

 BRASIL FECHA 34 MIL VAGAS DE TRABALHO COM CARTEIRA ASSINADA EM AGOSTO 

 O DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA É UMA FARSA? VEJA O QUE DIZEM CRÍTICOS DA 

REFORMA 

 NÚMERO DE APOSENTADORIA AUMENTA 16,5% NO ANO 
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 SECRETÁRIO DEFENDE AUMENTO DE IDADE PARA APOSENTADORIA 

 COM REFORMA DA PREVIDÊNCIA À VISTA, PRESSA PARA APOSENTAR NÃO É 

MELHOR SAÍDA, DIZEM ESPECIALISTAS 

 MANSUETO CRITICA PARTIDARIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE REFORMA 

PREVIDENCIÁRIA 

 CRESCE PARTICIPAÇÃO DE APOSENTADOS NA FORÇA DE TRABALHO 

 TECNOLOGIA REDUZ EFEITO DE GREVE NOS BANCOS, QUE PODE SER A MAIS LONGA 

DA HISTÓRIA 

 GREVE DOS BANCÁRIOS SE ESTENDE E PODE SER A MAIS LONGA DA CATEGORIA 

 EMPRESAS INOVAM (E AGRADAM) EM POLÍTICAS PARA MANTER TALENTOS 

 COM MELHORA EM CURITIBA, PARANÁ VOLTA A TER GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 CAGED: SALDO LÍQUIDO DE EMPREGO FORMAL FOI NEGATIVO EM 33.953 VAGAS 

EM AGOSTO 

 EMPREGO NO SETOR TEM 22ª QUEDA; DEMISSÕES SOMAM 468 MIL EM UM ANO 

 CNI DIZ QUE INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO TEM TENDÊNCIA DE QUEDA 

 CONTRATAÇÃO NOS PORTOS É MOTIVO DE DISCÓRDIA 

 CONTROLADORES DA USIMINAS ESTÃO LONGE DE ACORDO 

 OPEP PODE ENTRAR EM ACORDO NA REUNIÃO DE QUARTA-FEIRA, DIZ MINISTRO 

DA ARGÉLIA 

 SINDIPETRO-RJ CONVOCA GREVE A PARTIR DE QUINTA-FEIRA 

 GOVERNO TEM CONDIÇÕES DE BARATEAR A GASOLINA, AVALIA UNICA 

 ACORDO COM A GM GARANTE INVESTIMENTO DE 554 MI DE DÓLARES 

CANADENSES, DIZ SINDICATO 

 INDÚSTRIA PREPARA INÍCIO DAS OPERAÇÕES DE CAMINHÕES AUTÔNOMOS 

 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO TEM SALDO POSITIVO DE EMPREGOS EM AGOSTO 

 COM NAVISTAR NO GRUPO, VWCO PODE GANHAR FÁBRICA DE MOTORES NO 

BRASIL 

 VWCO ACELERA PASSO INTERNACIONAL NO IAA 

 CAOA QUER DESINTERMEDIAR A COMPRA DE SERVIÇOS 

 CARROS AUTÔNOMOS PODEM GERAR MERCADO DE US$ 5 BILHÕES EM CONTEÚDO 

 MARCOPOLO REDUZ PARTICIPAÇÃO NA CANADENSE NEW FLYER 

 MAXION WHEELS LANÇA RODA DE AÇO MAIS LEVE PARA OEM 

 FOTON INICIA PRODUÇÃO DE PRÉ-SÉRIE NA AGRALE 

 LEXMARK OFERECE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ECM) PARA 

AUXILIAR ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO NO BRASIL 

 ABIMAQ REALIZA CURSO SOBRE MANUAIS DE INSTRUÇÃO PARA FABRICANTES DO 

SETOR 
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 ZWSOFT ANUNCIA ZW3D 2017 BETA PARA EXPANDIR O PROJETO DE CHAPARIAS 

E GANHAR PRODUTIVIDADE NO CAM 

 AUMENTA BUSCA POR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE PEQUENAS E MÉDIAS 

 FIESC E INSS ASSINAM COOPERAÇÃO PELA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 MICROS E PEQUENAS EMPRESAS BUSCAM SOLUÇÕES DE TI PARA DRIBLAR A CRISE 

 CORPO DE BOMBEIROS CRIA FERRAMENTA PARA OTIMIZAR PROCESSO DE 

REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS E MICROEMPRESAS NO PARANÁ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

Montadoras inovaram negociações trabalhistas 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Com empregos considerados de boa qualidade e funcionários representados por 
sindicatos fortes, as montadoras instaladas no País têm sido precursoras ou usuárias 

assíduas de ferramentas de negociações trabalhistas que tentam salvar empregos, 
principalmente em épocas de crise econômica, como a atual.  
 

Férias coletivas, licença remunerada, banco de horas, suspensão temporária de 
contratos (lay-off), programa de demissão voluntária (PDV) são medidas que, ao 

menos nos últimos três anos, têm sido frequentes no setor que viu a produção de 
veículos despencar de 3,7 milhões de unidades em 2013 para pouco mais de 2 milhões 
de unidades neste ano.  

 
A mais recente medida introduzida no País com essa finalidade, o Programa de 

Proteção ao Emprego (PPE), instituído em novembro de 2015, teve forte apoio das 
montadoras e fabricantes de autopeças, inspiradas em modelo similar adotado na 
Alemanha há alguns anos.  

 
Atualmente, dos cerca de 60 mil trabalhadores inscritos no programa, mais de 30% 

são funcionários de montadoras. O setor opera com ociosidade acima de 50% e, ainda 
que tenha adotado todas essas ferramentas, eliminou 31 mil vagas no período. Sem 
as medidas, teria sido pior, concordam sindicalistas e empresários.  

 
No PPE, após acordo com os sindicatos, as empresas podem reduzir jornada e salários 

em até 30% por seis meses, prorrogáveis por mais seis. Metade do corte salarial é 
bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no limite de até R$ 900.  
 

CÂMBIO 

EM 26/09/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,234 3,235 

Euro 3,645 3,647 
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Após a vigência, os funcionários têm estabilidade durante um terço do tempo em que 
durou o programa. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael 
Marques, diz que, para o governo, o subsídio pago no PPE “é mais em conta do que 

pagar o salário-desemprego”.  
 

Outra medida adotada com mais frequência nos anos recentes é o lay-off. Nesse 
regime, o contrato de trabalho é suspenso por até cinco meses, período em que o 

funcionário recebe o seguro-desemprego e precisa frequentar cursos de requalificação.  
 
Uma das primeiras a adotar o lay-off foi a Ford, lembra Marques, no fim dos anos 90.  

“A empresa queria demitir 2,8 mil trabalhadores e, após uma greve longa, 
conseguimos um acordo e 2,2 mil pessoas entraram em lay-off e não houve demissão.”  

Foi também a Ford uma das primeiras a utilizar o banco de horas para administrar 
excedente de funcionários sem cortes em massas. A medida permite que o funcionário 
trabalhe menos horas quando o mercado está fraco, e compense depois quando a 

empresa precisa acelerar a produção.  
 

Reestruturação. Para o vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), Ricardo Martins, responsável pelo comitê de relações 
trabalhistas da entidade, como berço do setor automobilístico brasileiro, a região do 

ABC concentra grandes montadoras que, por terem fábricas mais antigas, enfrentam 
maior necessidade de reestruturação.  

 
“Por isso, boa parte das medidas trabalhistas são adotadas primeiro pelas empresas 
da região, que são grandes empregadoras”, afirma Martins.  

 
O ex-ministro do Trabalho e hoje consultor Almir Pazzianotto, afirma que as 

negociações trabalhistas foram se alterando à medida que a economia foi se 
sofisticando e a CLT ficou desatualizada. Ressalta, contudo, que muitas das novas 
ferramentas são viáveis apenas para grandes empresas.  

 
Segundo ele, as pequenas não têm facilidade de negociações “e o dono simplesmente 

manda o empregado embora pois, na crise, fica muito difícil manter a folha de 
pagamentos em dia”.  
 

Com excesso de pessoal, outra medida que entrou na agenda das montadoras foi o 
PDV, que consiste em oferecer salários extras para quem se desligar voluntariamente. 

Normalmente, a empresa tem uma escala de valores que aumenta dependendo do 
tempo de trabalho do funcionário.  
 

Num pacote oferecido pela Volkswagen aos empregados da fábrica de São Bernardo 
do Campo no mês passado houve, até agora, mais de 1,2 mil adesões. Quem tem 

mais de 30 anos de empresa poderia receber 35 salários extras. Esse desligamento e 
outras medidas como congelamento de salários evitou 3,6 mil demissões aleatórias.  

 
A Mercedes-Benz inovou na fábrica de São Bernardo. Ofereceu R$ 100 mil extras a 
quem aderisse ao PDV, independente do tempo de casa. Obteve pouco mais de 1 mil 

inscrições e, como alegava ter 1,4 mil excedentes, demitiu outros 370.  
 

“Sempre negociamos ferramentas que permitam às empresas uma reestruturação sem 
a dor da demissão sumária, em massa”, diz Marques. “Pelo menos uma indenização 
decente para que o trabalhador, especialmente os mais velhos, possam encerrar a 

carreira com um mínimo de dignidade.”  
 

Lucros  
Mais um programa que faz parte das discussões do dissídio dos metalúrgicos, e que 
virou lei no final de 2000, é o da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Nas 

montadoras do ABC, desde os anos 80, quando surgiram as primeiras comissões de 



fábrica, já havia ações para premiar o funcionário como meio de incentivar a 
produtividade. Na época, era chamado de abono emergencial ou 14.º salário. 
 

Metalúrgicos da GM em São José dos Campos terão salários corrigidos pela 

inflação 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os trabalhadores da General Motors (GM) em São José dos Campos, no interior 
paulista, aprovaram nesta sexta-feira, 23, acordo negociado pelo sindicato que corrige 
os salários pela inflação.  

 
Em termos nominais, os vencimentos dos operários do parque industrial, onde são 

montados a picape S10 e o utilitário esportivo TrailBlazer, serão reajustados em 
9,62%, o equivalente à inflação em doze meses medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) até agosto, mês da data-base.  

 
Os metalúrgicos da fabricante de equipamentos militares Avibras, sediada no mesmo 

município, conquistaram o mesmo reajuste, igualmente aprovado em assembleia 
realizada nesta sexta-feira. No início do mês, a Avibras e o sindicato já tinham 
celebrado um acordo para reduzir as demissões programadas pela empresa e garantir 

estabilidade de 120 dias a quem continuasse na fábrica.  
 

De acordo com o sindicato dos metalúrgicos da região, além do reajuste salarial, o 
piso salarial na GM teve um aumento de 14,97%. O acordo renova ainda cláusulas 
sociais como a estabilidade no emprego a funcionários que sofreram alguma lesão no 

trabalho.  
 

Em sua fábrica no ABC paulista, que produz os modelos Spin, Montana e Cobalt, a 
montadora já tinha fechado um acordo em abril que congelou os salários neste ano. 
Nesse caso, os metalúrgicos aprovaram a proposta para evitar demissões. 

 

Volkswagen pretende reduzir o número de funcionários no PPE 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
O presidente da Volkswagen Brasil e América do Sul, David Powels pretende acelerar 

a produção e aproveitar melhor a força de trabalho das fábricas brasileiras da 
companhia. "A resposta terá de vir do mercado. Continuaremos utilizando as 

ferramentas de flexibilização, mas pretendemos reduzir a quantidade de pessoas 
inseridas no PPE”, declarou em entrevista à Automotive Business durante o 
lançamento do Golf 1.0. 

 
Ter número menor de trabalhadores no Programa de Proteção ao Emprego, que 

permite diminuir a jornada de trabalho, é uma das possibilidades para que a 
montadora alcance a produção mensal de 50 mil carros nos próximos dois meses. O 
volume irá reabastecer a rede e retomar as exportações depois de as fábricas 

brasileiras da companhia terem enfrentado quase sete semanas de interrupção pela 
falta de peças, que levou ao cancelamento de contratos com o Grupo Prevent 

  
Segundo Powels, a parada afetou a venda de todos os veículos da gama da marca. 
“Não houve um modelo ou fábrica mais prejudicado.” A Volkswagen aponta que, para 
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retomar a produção, foi necessário reunir o trabalho de 12 fornecedores. Há ainda 
componentes sendo feitos dentro da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) por 
funcionários da própria montadora.  

 
O presidente da companhia falou ainda sobre a provável recuperação do mercado de 

automóveis do País em 2017: “Parece mesmo que chegamos ao fundo, ao pior 
momento. O ano que vem não será nenhum milagre. Acredito em alta de cerca de 

5%”, projeta.  
 
O executivo tem esperança nessa pequena retomada como consequência da aparente 

definição do cenário político após o impeachment. “Mas ainda falta confiança, as 
pessoas estão com medo de perder o emprego”, afirma.  

 
Powels falou também sobre a recente mudança que estendeu seu comando para toda 
a América do Sul. “Estamos transferindo 65 pessoas da Alemanha para a região. São 

29 países, com 500 milhões de habitantes e vendas anuais de 4,4 milhões de veículos 
por ano. 

 
”Os quatro principais mercados do continente para a Volkswagen são Brasil, Argentina, 
Peru e Chile. 

 

Dedini chega a acordo sobre pagamento e funcionários encerram greve em 
Piracicaba 

26/09/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do município, a companhia se comprometeu a 
pagar os R$ 3.750 reivindicados pela classe trabalhadora em seis parcelas. 

 
A Dedini Indústrias de Base chegou a um acordo sobre o pagamento de Participação 

nos Lucros e/ou Resultados (PLR), e os quase 1.100 funcionários da empresa em 
Piracicaba (SP) encerraram nesta quarta-feira, 21, o estado de greve iniciado semana 
passada.  

 
Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do município, Eduardo Luiz Gozzer, a 

companhia se comprometeu a pagar os R$ 3.750 reivindicados pela classe 
trabalhadora em seis parcelas, sendo duas neste ano e outras quatro no próximo - a 

primeira, de R$ 650, será depositada amanhã. Inicialmente, a Dedini oferecia um PLR 
de R$ 3.000.  
 

A Dedini já foi a maior fabricante de equipamentos para usinas de cana-de-açúcar e 
enfrenta dificuldades desde que o setor sucroenergético também entrou em crise, após 

2008.  
 
Na última segunda-feira seu plano de recuperação judicial foi aprovado por 97% dos 

credores e encaminhado ao juiz Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, da 2ª Vara 
Cível de Piracicaba (SP), para homologação.  

 
A Dedini havia entrado com pedido de recuperação judicial no ano passado e, no 
episódio mais recente, demitiu 100 funcionários da unidade de Sertãozinho (SP), que 

encerrou as atividades e agora está em "hibernação".  
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A proposta básica do plano de recuperação judicial da companhia é pagar 
integralmente, já no primeiro ano, os créditos trabalhistas de R$ 36,56 milhões. 
Também no primeiro ano, e com valor integral, seriam pagas as rescisões trabalhistas 

extraconcursais, estimadas em cerca de R$ 20 milhões. 
 

Hyundai para linha de produção em 1ª greve total em 12 anos 

26/09/2016 – Fonte: Exame 

 

 
 
Hyundai: os 50 mil membros do sindicato rejeitaram a oferta com 78,05% de votos, 

por considerá-la insuficiente  
Os trabalhadores da Hyundai Motors na Coreia do Sul começaram nesta segunda-

feira uma greve total, a primeira deste tipo desde 2004, que obrigou a parar a linha 
de produção do maior fabricante de automóveis do país asiático. 
 

"Se a empresa não quer que avancemos juntos, vamos mostrar a ela quais são as 
consequências de suas ações", expressou o sindicato da empresa em um panfleto 

oficial divulgado hoje. 
 
A atividade nas fábricas da Hyundai na Coreia do Sul parou às 6h45 (horário local, 

19h45 de domingo em Brasília) devido à greve convocada pelos representantes dos 
trabalhadores, após rejeitar a última proposta de melhora de suas condições emitida 

pela direção da companhia. 
 
A Hyundai Motor tinha oferecido um aumento de salário de 58 mil wons (US$ 52,50) 

por mês, um só pagamento extra de 3,3 milhões de wons (US$ 2.980) e retirar a 
proposta de um teto máximo salarial que tinha sido duramente criticada pelo sindicato. 

Os 50 mil membros do sindicato - que aglutina uma grande maioria dos 
aproximadamente 65 mil funcionários da Hyundai - rejeitaram a oferta com 78,05% 
de votos, por considerá-la insuficiente. 

 
Nos meses passados, as partes se sentaram para negociar 26 vezes e aconteceram 

19 interrupções parciais este ano, que resultaram em 101.400 carros fabricados a 
menos. 
 

O sindicato da empresa afirmou que ao longo desta semana continuarão as 
interrupções de seis horas por dia com exceção das jornadas nas quais haja negociação 

com a patronal.  
 

A nova cara do trabalho 

26/09/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

No centro das discussões está a preocupação em torno da supressão de direitos do 
trabalhador 

 
Crise política, recessão e desemprego são senhas para mudanças. Entre elas, a 
modernização das relações trabalhistas figura entre as mais importantes e talvez a 

mais polêmica.  
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O ‘Estado’ reuniu na quarta-feira o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
representantes dos empresários, dos trabalhadores, autoridades e acadêmicos para 
debater o que está sendo feito no Brasil e conhecer experiências internacionais.   

 
O ministro anunciou que as reformas vão ficar para o segundo semestre de 2017, e 

até lá as discussões prometem ser acaloradas. O presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, um dos participantes do fórum, expôs suas 

dúvidas de que a economia do País suporte esperar até o próximo ano.   
 

 
No centro das discussões está a preocupação em torno da supressão de direitos do 
trabalhador. Direitos que o ministro Nogueira assegurou que serão mantidos. Na mesa 

de debates estão, principalmente, flexibilização dos contratos de trabalho, duração da 
jornada, FGTS, 13.º salário, férias remuneradas.  
 

O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah, admitiu que a 
flexibilização é necessária, desde que preserve os direitos adquiridos dos empregados.   

 
Em meio ao debate, as reformas trabalhistas na Alemanha e as mudanças em 
andamento na França.   

 
Desde a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, as formas e as relações de 

trabalho mudaram e é consenso que a legislação precisa acompanhar essas mudanças. 
Especialmente, no atual momento econômico do País.   
 

Lei não contempla o trabalho a distância, uma tendência mundial 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
A prática do chamado home office e outras formas de trabalho a distância nas 

empresas brasileiras enfrenta um vácuo na legislação que põe em alerta empresários 
e sindicalistas.  
 

O avanço tecnológico, com o advento da telefonia celular e da internet, fomentou 
novas formas de trabalho, com horários e rotinas flexíveis. Em vez do cartão de ponto 

e o trabalho presencial, um número crescente de trabalhadores brasileiros exerce suas 
atividades profissionais sem necessidade de comparecimento ao local de trabalho 
tradicional.  

 
O problema, segundo empresários e especialistas, é que a adoção dessas novas formas 

de trabalho esbarra na insegurança das empresas em adotá-las, mesmo que seja para 
atender às necessidades e interesses do próprio empregado.  
 

“O empresário fica com o pé atrás, pois sempre corre o risco de ser surpreendido com 
ações trabalhistas, porque não tem segurança jurídica de achar que aquele contrato 

vai ser respaldado pelo Judiciário”, diz Alexandre Furlan, presidente do Conselho de 
Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
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Furlan alega que a Justiça trabalhista no Brasil tornou-se uma “máquina de fazer 
conflitos” em vez de dar tranquilidade. Nos últimos anos, diz Furlan, milhares de novos 
processos entraram por ano na Justiça do Trabalho. “Temos empresas provisionando 

mais de R$ 100 milhões para pagamento trabalhista por ano.”  
 

Não há uma legislação específica para regular esse tipo de trabalho, pois se trata de 
algo inédito, que está começando a aparecer agora no mundo. Uma das questões 

principais refere-se ao controle da jornada de trabalho e às horas extras. Boa parte 
desses novos profissionais é totalmente “ligada” no trabalho, disponível por e-mail e 
celular 24 horas por dia, sete dias por semana.  

 
Metas  

Na maioria dos casos, porém, o controle de horário tem sido substituído por metas, 
que definem a remuneração do empregado. Como não existe controle de horário, 
dizem os especialistas, não se fala em horas extras.  

 
Mas se em eventual fiscalização ou reclamação trabalhista ficar comprovado que o 

empregador controlava a jornada de trabalho do empregado, a decisão tende a ser 
pelo pagamento de horas extras e do adicional noturno.  
 

“Há muito medo de processos, mas isso já está parcialmente superado”, diz Wolnei 
Tadeu Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades 

(Sobratt). Ele argumenta que os maiores tribunais do País estão aplicando o 
teletrabalho com políticas próprias. “Se o próprio Tribunal Superior do Trabalho, por 
exemplo, adotou e tem segurança nisso, não haveria por que as empresas privadas 

não fazerem o mesmo”, ressalta.  
 

Os escritórios improvisados em casa também podem se transformar em passivo, já 
que a segurança dos funcionários é de responsabilidade do empregador quando eles 
estão realizando tarefas de trabalho, independentemente da localização.  

 
A legislação brasileira diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício de 

atividades a serviço da empresa. “É tomar cuidado com ergonomia, o funcionário 
precisa trabalhar com equipamento adequado às condições físicas dele”, observa José 
Pastore, professor de Relações do Trabalho da Universidade de São Paulo (USP).  

 
Mesmo voltado para as atividades intelectuais e de produção criativa, essa nova 

modalidade de trabalho tem crescido constantemente e já se tornou realidade em 36% 
das empresas brasileiras, segundo pesquisa da SAP Consultores Associados. Nada 
menos do que 85% delas estão localizadas na Região Sudeste.  

 
Foram ouvidas 325 empresas no período de outubro de 2015 a março deste ano, e a 

pesquisa constatou que 80% daquelas que praticam home office são dos setores de 
serviços e indústria de transformação.  

 
Entre os segmentos, destacam-se Tecnologia da Informação e Telecom (24%), 
químico, petroquímico e agroquímico (12%), serviços de suporte e provimento (9%), 

bens de consumo (8%) e máquinas, equipamentos e automação (8%).  
 

Tendência  
Além de alavancar a produtividade e otimizar os escritórios das empresas, o trabalho 
remoto também melhora a qualidade de vida dos funcionários. É uma tendência 

mundial que, no entanto, representa um desafio para a forma de organização e luta 
dos sindicatos no País.  

 
“Uma coisa é organizar 5 mil trabalhadores em uma única fábrica, outra é organizar 
trabalhadores dispersos que ninguém sabe exatamente quem são nem onde estão”, 

diz Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese).  



O professor Pastore observa que esse desafio é geral, não é só em trabalho a distância. 
“Hoje em dia, com a terceirização, o trabalho está muito segmentado.” “É uma 
tendência geral, as grandes concentrações de operários estão diminuindo muito e o 

resultado é que o sindicato perde força com esse quadro.”  
 

Trata-se de um desafio para o qual o movimento sindical não pode virar as costas. Até 
porque tudo está virando serviços no País. Cada vez mais os produtos industrializados 

vêm acompanhados numa base de serviços. Quando se compra um carro zero-
quilômetro, por exemplo, uma série de serviços já vem associada ao veículo. É 
garantia estendida, assistência técnica da empresa e GPS, entre outros.  

 
Não é à toa que o emprego nos serviços é o que mais cresce na economia brasileira, 

dizem especialistas. Hoje, quatro em cada cinco empregos criados no País são no setor 
de serviços.  
 

Boa parte dos novos postos de trabalho em serviços está associada à presença das 
chamadas tecnologias da informação e comunicação. Essas tecnologias permitem que 

o conteúdo do trabalho seja cada vez mais portável.  
 
“Percebi muito isso na última campanha eleitoral, quando rodei o Brasil”, conta o 

presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP). “Está 
surgindo um trabalhador que já não tem nada a ver com o tradicional, gente que não 

quer saber de redução de jornada, porque trabalha muito mais e só se importa em 
ganhar dinheiro.” 
 

Exemplos de mudanças que vêm de fora 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Brasil ainda discute mudanças na legislação trabalhista enquanto outros países já 
colhem os frutos de suas reformas. Na Alemanha, após a já consolidada reforma 

iniciada em 2003, a taxa de desemprego, que estava em 10% antes das mudanças, 
caiu consideravelmente, mas a redução do desemprego no longo prazo ficou aquém 

do esperado, segundo o pesquisador da Organização Internacional do Trabalho, Daniel 
Samaan, presente no Fóruns Estadão Brasil Competitivo.  
 

Ele explica que as alterações no funcionalismo público e nos programas de treinamento 
foram consideradas um sucesso, mas o impacto social das reformas foi criticado, com 

alguns autores apontando que a economia alemã se tornou mais desigual, com maior 
risco de pobreza. 
 

 “Não foi algo fácil, houve muita polêmica, pois aumentou o risco de o trabalhador cair 
do penhasco. Antes o seguro-desemprego durava 24 meses e depois foi reduzido para 

12 meses. Se você não acha um trabalho nesse prazo, sua renda vai cair 
consideravelmente.”  

 
Bem mais recente, a reforma na França, que começou a valer em agosto, privilegiou, 
assim como o governo brasileiro deseja, os acordos coletivos na relação entre 

funcionários e empresas. A reforma também determinou que as jornadas de trabalho 
semanais podem ter até 48 horas, período que ainda pode ser alterado pela 

negociação.  
 
Para o pesquisador da Universidade de Paris Nicolas Chenevoy, as negociações 

coletivas são mais eficientes em determinar as relações de trabalho diante das 
mudanças tecnológicas que afetam o mercado.  

 
“O problema hoje é adaptar o marco jurídico à mesma velocidade que as 
transformações introduziram ao mercado frente às novas tecnologias”, disse. Segundo 
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ele, a nova legislação beneficia os dois lados: dá proteção aos trabalhadores e 
assegura as empresas.  
 

Nos dois casos, as mudanças causaram polêmica. Mas Chenevoy ressaltou que, apesar 
das reações na França, as regras aprovadas cumprem com a ordem pública e social. 

Segundo ele, em dois anos todos os trabalhadores do país estarão adaptados à nova 
legislação.  

 
Já Samaan ressalta que reformas trabalhistas devem ser implementadas com cuidado 
e não podem ser uma resposta para crises econômicas, mas são tentativas de resolver 

problemas estruturais do mercado de trabalho. “As reformas trabalhistas não evitam 
crises e desemprego, mas podem ajudar a mitigar seus efeitos negativos, como 

trabalho de curto prazo e maior flexibilização nas jornadas.”  
 
Samaan lembrou que a Alemanha tem uma longa história de diálogo com os 

trabalhadores e seus representantes e apontou que, antes das reformas, o país sofria 
com uma taxa de desemprego de quase 10%.  

 
Segundo ele, quando se busca uma reforma desse tipo, ela deve abranger vários 
aspectos conjuntamente, mas tem de ser desenvolvida e implementada com muito 

cuidado, pois o mercado de trabalho está no centro da economia e afeta a 
produtividade, distribuição de renda e demanda agregada, além das dinâmicas sociais.  

 
Samaan diz que o mercado de trabalho alemão foi beneficiado por outros fatores nos 
últimos anos, além das reformas. A economia como um todo cresceu em um ritmo 

forte e a demanda externa ajudou.  
 

Mudanças nas leis trabalhistas vão ter de esperar 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

“Jamais defendi supressão de direitos trabalhistas, tampouco um aumento de jornada 
diária de trabalho para 12 horas, o que seria um verdadeiro disparate. A questão (da 

reforma das leis trabalhistas) é complexa, precisa ter ampla participação de todos os 
setores. Dada a complexidade, a decisão do governo de Michel Temer é deixar a 
modernização para o segundo semestre de 2017.”  

 
Assim o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, deu início a mais uma edição dos 

Fóruns Estadão Brasil Competitivo – Modernização das Relações de Trabalho, realizado 
pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), na quarta-feira. O discurso causou polêmica dentro e fora do evento.  

 
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, um 

dos participantes do fórum, ressaltou que a reforma trabalhista é urgente. Ele disse 
ter dúvidas se a economia do País suportará esperar as mudanças até o segundo 

semestre de 2017. 
 
Para Ives Gandra Filho, a rigidez e as interpretações que são feitas sobre a legislação 

trabalhista só têm gerado desemprego. Segundo ele, é preciso combater o preconceito 
que existe com a palavra “flexibilização” nas relações trabalhistas.  

 
Mais tarde, no mesmo dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que 
ocupava a presidência da República enquanto Michel Temer estava em viagem a Nova 

York, “deu um pito público” no ministro do Trabalho por ter se manifestado de forma 
indevida “por duas vezes” sobre a reforma trabalhista.  

 
“O ministro do Trabalho disse que a reforma trabalhista vai ficar para o segundo 
semestre de 2017. Não deveria ter tratado da reforma trabalhista, porque foram duas 

notícias ruins: a forma como ele comunicou antes (sobre a polêmica de 12 horas 
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diárias de trabalho) e o anúncio de que deixou tudo para o segundo semestre do ano 
que vem.  
 

Às vezes, é melhor falar pouco e produzir mais”, disse o deputado que participava, em 
São Paulo, de um seminário organizado pelo Movimento Brasil Competitivo.  

 
Direitos  

Autoridades, acadêmicos, representantes de empregadores e de empregados, 
presentes ao Fóruns Estadão, concordam que a modernização das leis trabalhistas é 
necessária, mas a discussão esquenta quando se trata de encontrar formas para que 

as mudanças não signifiquem perda de direitos para os trabalhadores.  
 

O ministro Nogueira enfatizou que o governo não vai propor aumento da jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, que não haverá supressão do 13.º salário, FGTS, férias 
remuneradas, repouso semanal remunerado e “muito menos” o fim do aviso prévio 

indenizado ou do vale-transporte e refeição.  
 

Em uma crítica ao governo Dilma Rousseff, ele afirmou que a verdadeira ameaça de 
perda de direitos ocorreu até maio, lembrando que só em 2015 foram extintas mais 
de 1,5 milhão de vagas de trabalho. “Quem suprimiu o maior direito do trabalhador, 

que é o emprego, foi o governo passado.”  
 

A reforma trabalhista é apontada como um dos pilares da economia no governo Temer, 
com a PEC do teto de gastos e a reforma da Previdência. Mas é também a que levanta 
mais discussões, e essa é uma das causas de o governo ter recuado de sua intenção 

inicial, que era enviar as propostas de mudança ao Congresso este ano.  
 

“A questão é complexa, precisa ter participação de todos os setores. Dada a 
complexidade, a decisão do governo é deixar a modernização para o segundo semestre 
de 2017”, disse o ministro.  

 
Nogueira destacou que o governo está promovendo um amplo debate com 

empregadores, trabalhadores e sindicatos para discutir as mudanças na legislação. 
Nessa fase, antes de apresentar efetivamente uma reforma, estão-se “aventando 
propostas e elaborando ideias”. O ministro reforçou que o governo “não apresentará 

prato feito” antes de um amplo diálogo.  
 

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, presente ao 
fórum, disse que a centrais estão satisfeitas com relação ao prazo para a adoção de 
mudanças, mas enfatizou que os direitos do trabalhador têm de ser preservados.  

 
Já o professor de Direito da USP, Nelson Mannrich, ponderou que o País não precisa 

de uma nova lei que trate sobre a prevalência dos acordos coletivos sobre a legislação 
trabalhista, pois esse mecanismo já está previsto na Constituição.  

 
O presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, defendeu que é 

possível fazer mudanças na legislação trabalhista sem gerar desproteção para o 
trabalhador.  

 
Para acadêmico, falta espaço para Negociação  
O professor de Direito da Universidade de São Paulo, Nelson Mannrich, afirmou que o 

País não precisa de uma nova lei que trate sobre a prevalência dos acordos coletivos 
sobre a legislação trabalhista, pois esse mecanismo já está previsto na Constituição.  

 
“Não precisaríamos de uma lei do negociado sobre o legislado. A Constituição já 
reconhece os acordos coletivos, mas falta espaço para os atores negociarem.”  

 



Para Mannrich, o grande problema é a falta de legitimidade dos sindicatos, pois muitas 
categorias não vão ter força para negociar com as empresas. Segundo ele, por esse 
motivo, muitas vezes o Tribunal Superior do Trabalho (TST) não reconhece os acordos 

e, por isso, defende uma reforma sindical.  
 

“Quando o TST não reconhece o acordo coletivo, reflete a falta de legitimidade que 
esses atores têm, o que leva à necessidade de uma reforma sindical. Nós precisamos 

avançar nesse sentido.”  
 
Já Ives Gandra Martins Filho, presidente do (TST), refutou o argumento contrário à 

possibilidade do acordado sobre o legislado, que diz que os sindicatos no Brasil são 
fracos e isso poderia implicar em perdas de direitos ao trabalhador. “Um país que 

elegeu um sindicalista presidente da República não pode dizer que o movimento 
sindical é fraco.”  
 

Segundo Gandras Filho, “todos querem proteger o trabalhador, mas estão usando os 
meios errados”. “Flexibilizar é o que dará ao trabalhador uma proteção maior. ”Para 

ele, “o cerne da controvérsia está entre uma legislação mais rígida, ou seja, com uma 
intervenção maior do Estado no domínio econômico, ou uma lei mais flexível, que 
permita aos agentes sociais estabelecerem as condições de trabalho”. 

 

Reforma reduziria número de ações trabalhistas 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
Na lista de reformas para tornar o Brasil menos custoso e mais produtivo, a 

modernização das leis trabalhistas em discussão no Palácio do Planalto prevê a 
flexibilização de uma série de regras – que já vem sendo adotada de maneira informal 

pelo mercado.  
 
O objetivo, afirmam especialistas, é reduzir o risco da judicialização e, 

consequentemente, o passivo trabalhista dos empregadores, além de aumentar a 
formalização do emprego.  

 
Só no ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) recebeu 291 mil novas 
ações judiciais e julgou 305 mil. Entre 2011 e 2015, foram 1,35 milhão de ações – 

volume 49% superior aos cinco anos anteriores. Nesse período, os valores pagos aos 
reclamantes somaram quase R$ 90 bilhões, segundo dados do TST.  

 
“No mundo real, as empresas já seguem alguns acordos feitos com sindicatos (que 
flexibilizam a jornada de trabalho, por exemplo), mas o TST tem desconsiderado isso 

sistematicamente”, afirma o professor da FGV Direito Rio, Luiz Guilherme Migliora.  
 

Na avaliação dele, a flexibilização de algumas regras pode elevar o nível de 
formalização do emprego com carteira assinada. Mas é preciso ter muito cuidado para 

não tirar direito de quem não pode, diz.  
 
Um exemplo está nas fábricas, onde há muito trabalho repetitivo. O aumento da 

jornada de trabalho representaria maior risco para o trabalhador. “Sem o devido 
cuidado, a flexibilização da jornada poderia significar uma quase formalização do 

trabalho escravo.”  
 
Apesar do alerta, Migliora acredita que seja possível trazer a legislação à realidade 

atual, às necessidades tanto do trabalhador quanto do empregador. A lista de medidas 
que podem ser flexibilizadas é grande, vai da jornada de trabalho, pagamento do 13.º 

salário em datas alternadas, ao trabalho em casa, o chamado home office.  
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Atualmente, a escala de trabalho 12 x 36 – que significa trabalhar 12 horas e descansar 
36 – é amplamente usada no País, especialmente na área da saúde. Apesar disso, 
ainda há casos de ações judiciais que ignoram as convenções trabalhistas.  

 
“Muitas instâncias não consideram legais as negociações feitas entre empresas e 

sindicatos. Quando o empregado é demitido, entra na Justiça e ganha a causa”, afirma 
André Rebelo, assessor de assuntos estratégicos da presidência da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  
 
Para ele, a legislação trabalhista, da década de 40, não se enquadra à sociedade atual, 

mais sofisticada e cheia de detalhes tecnológicos.  
 

“Hoje há serviços 24 horas e comércio aos domingos. A lei precisa contemplar essas 
mudanças e dar mais espaço às negociações.” Umas das principais propostas em curso 
é ampliar e dar força de lei aos acordos trabalhistas entre sindicatos e empregados, o 

que evitaria a escalada dos processos judiciais e facilitaria a adoção de algumas 
bandeiras do mercado.  

 
Uma delas é a redução do horário de almoço. Especialistas defendem que 
empregadores e trabalhadores possam negociar esse horário de acordo com as 

necessidades. “O funcionário pode fazer 45 minutos de almoço e sair 15 minutos mais 
cedo, ou sair mais cedo numa sexta-feira”, afirma a gerente executiva de Relações do 

Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sylvia Lorena.  
 
Mas até mesmo essa mudança que parece simples exige cautela, afirmam 

especialistas. Reduzir o horário de almoço para um trabalhador de fábrica pode 
representar um risco, uma vez que a refeição tende a deixar uma pessoa mais 

sonolenta. Em outras áreas, esse tipo de negociação não representaria prejuízos ao 
trabalhador.  
 

Além da jornada de trabalho, essas convenções poderiam negociar, por exemplo, o 
pagamento do 13.º salário em datas alternadas. Em vez de duas parcelas no fim do 

ano, uma alternativa seria pagar na data do aniversário do funcionário, diz Sylvia. Isso 
daria fôlego ao caixa das empresas, que não ficariam sobrecarregadas no fim do ano.  
 

Burocracia  
Outra sugestão de mudança é a divisão das férias. Pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), o funcionário apenas pode dividir as férias em situação excepcional 
e, ainda assim, em dois períodos. Nenhum deles, pode ser menor que dez dias, afirma 
o advogado trabalhista, Fabio Chong, do escritório L.O. Baptista-SVMFA.  

 
“A discussão sobre a modernização da lei vem se arrastando ano após ano. Não 

precisamos fazer muita coisa nem retirar direito do trabalhador. É só reduzir a 
burocracia.”  

 
Chong afirma que a lei trabalhista impõe tantos detalhes no dia a dia do trabalhador 
e das empresas que muitas regras acabam não sendo cumpridas. Um exemplo, diz 

ele, é o controle de ponto, que exige a impressão de um papel na entrada e na saída.  
 

“Muita gente faz isso e muita gente não faz e depois é punida por isso.” Segundo ele, 
cerca de 11% dos trabalhadores que são demitidos entram na Justiça por algum 
desses fatores que poderiam ser flexibilizados.  

 
Para o especialista em economia do trabalho, José Marcio Camargo, o empresário 

brasileiro não sabe quanto custa o trabalhador, não tem poder de negociação e vive 
sob forte incerteza. “No final das contas, isso significa contratar menos gente e pagar 
menos.”  

 



Na opinião dele, há uma série de fatores na legislação brasileira que incentivam a 
rotatividade do trabalhador por causa do prêmio que ele recebe quando é demitido. O 
Brasil, diz ele, é um dos únicos países do mundo em que a busca pelo seguro 

desemprego é maior quando a taxa de desocupação é menor.  
 

“Se conseguirem encontrar alternativas para reduzir a rotatividade, haveria um ganho 
monumental de formalidade do trabalho e produtividade”, diz o economista. Segundo 

ele, a modernização das leis trabalhistas precisa vir acompanhada de uma reforma 
sindical, que permita a criação de contratos individuais e coletivos. “A ideia é que os 
trabalhadores mais qualificados tenham liberdade para negociar por conta própria suas 

condições de trabalho com o empregador.”  
 

Migliora, da FGV Direito Rio, entende que para dar força às negociações trabalhistas é 
necessário melhorar a fiscalização em cima dos sindicatos para que não haja acordos 
prejudiciais aos trabalhadores ou de má-fé. “Nos últimos anos, os sindicatos ganharam 

muita força. Hoje as empresas dependem deles para adotar uma série de medidas.” 
 

Terceirização já é realidade de 13 milhões 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Na espinha dorsal das discussões trabalhistas está a terceirização da mão de obra, 
que hoje já é realidade para 13 milhões de brasileiros. Controvertido, o projeto de lei 

que permite a terceirização irrestrita das atividades de empresas privadas aguarda 
votação no Senado e deve contar com o apoio do governo de Michel Temer.  
 

A proposta, que desperta empatia no empresariado e a aversão nas centrais sindicais, 
deve reduzir a insegurança jurídica das empresas, mas levanta questionamentos 

quanto à precarização do trabalho.  
 
O projeto integra a agenda do novo governo e a intenção do Planalto é aprová-lo com 

rapidez com a reforma da Previdência – ainda que a reforma trabalhista fique para o 
segundo semestre do ano que vem.  

 
O ponto principal do chamado PL 4330/2004, aprovado em abril de 2015 na Câmara 
dos Deputados, é permitir a terceirização da atividade-fim de uma empresa, ou seja, 

de sua atividade principal – o que atualmente é considerado ilegal.  
 

Como não há uma legislação específica que regulamente a contratação de terceiros no 
País, vigora hoje a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que permite a 
terceirização apenas das atividades-meio. Uma escola, por exemplo, pode terceirizar 

segurança e limpeza, mas não os professores.  
 

A proposta põe fim a essa distinção que, segundo especialistas, provoca insegurança 
jurídica nas empresas – o que sobrecarrega o sistema judiciário e afasta possíveis 

investimentos.  
 
“É uma grande dificuldade definir o que é atividade-fim e atividade-meio, e essa 

insegurança se transforma em custo para as empresas, por receio de processos e 
multas. Com isso, elas deixam de contratar”, afirma Luiz Guilherme Migliora, professor 

de Direito da Faculdade Getúlio Vargas (FGV) do Rio.  
 
Para os defensores do projeto, a mudança não provocaria uma terceirização 

generalizada. “Ninguém terceiriza 100% de suas atividades. As empresas só 
terceirizarão o que não é sua especialização, para ganhar competitividade”, afirma 

Vander Morales, presidente do Sindeprestem, sindicato que representa as prestadoras 
de serviços do Estado de São Paulo.  
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Para ele, a medida é reflexo da divisão moderna do trabalho e trará eficiência ao 
mercado e competitividade ao produto nacional. “Precisamos de uma lei mais antenada 
com as necessidades das empresas e do mercado dinâmico.”  

 
Mesmo com o fim da turva distinção entre atividade-meio e atividade-fim, a proposta 

ainda dá espaço para ambiguidades.  
 

O texto afirma que será possível terceirizar “uma parcela” de qualquer atividade da 
empresa contratante – o que provoca críticas tanto de defensores quanto de opositores 
do projeto. “Isso é muito genérico: ou permite ou não permite.  

 
Vai ser um prato cheio para os advogados deitarem e rolarem em ações na Justiça dia 

e noite”, diz o senador Paulo Paim (PT-RS), relator do projeto na comissão especial. 
Contrário à proposta, ele deve apresentar um novo texto logo após as eleições 
municipais que não permita a terceirização das atividades-fim.  

 
“Se hoje já não conseguimos fiscalizar as empresas, imagina com a ampliação das 

atividades terceirizadas”, diz.  
 
Direitos  

Em meio ao cabo de guerra, há certo consenso de que o texto traz alguns avanços 
para os terceirizados, por reforçar o cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias das empresas para com os empregados, além de regulamentar acesso 
a restaurantes, transporte e atendimento ambulatorial.  
 

A empresa contratante também passa a ser considerada como solidária e não mais 
subsidiária em caso de processos trabalhistas, respondendo com a terceirizada na 

Justiça caso o trabalhador se sinta prejudicado.  
 
Para as centrais sindicais, no entanto, não há garantias de que haverá equiparação de 

direitos, dada a discrepância atual das condições do trabalho terceirizado, mesmo 
amparado pelo regime da CLT.  

 
“A essência do projeto é liberar a terceirização para todas as atividades, o que significa 
uma ampliação sem limite”, afirma Graça Costa, secretária nacional de relações de 

trabalho da Central Única dos Trabalhadores (CUT). “Terceirização no Brasil é sinônimo 
de precarização. Do ponto de vista da saúde, de cada dez que têm acidentes de 

trabalho, oito são terceirizados; de cada cinco mortes no trabalho, quatro são de 
terceirizados”, diz.  
 

Ela cita também a questão salarial – segundo pesquisa do Dieese, de 2014, a 
remuneração para terceirizados é em média 24,7% inferior à de trabalhadores diretos.  

 
Morales, do Sindiprestem, rebate: “Essa história de precarização é uma fantasia, pois 

o emprego é legal e formal: registro em carteira e regime celetista”, afirma. “A grande 
precarização hoje é o trabalho informal e a regulamentação, resolvendo a insegurança 
jurídica, criaria novos postos de trabalho.”  

 
Ele estima que, caso o projeto seja aprovado, haverá um aumento de 30% no número 

de terceirizados no País.  
 
O projeto de lei também determina que a empresa contratada tenha um objeto social 

único, compatível com o serviço contratado, a fim de garantir a especialização e evitar 
a proliferação de intermediários.  

 
Mas, segundo pesquisa do Sindiprestem realizada no ano passado, 84% das 
terceirizadas teriam de fazer mudanças para poder prestar um serviço específico, 

como se dividir em duas – o que implica custos e replanejamento estratégico.  
 



“Esse ponto vai reduzir as empresas multitarefa, muitas ilegais, que simplesmente 
alocam profissionais”, afirma a professora de Direito da FGV-Rio Juliana Bracks. “É 
preciso garantir a especialização e, principalmente, a paridade de direitos dos 

trabalhadores. 
 

‘Dizer que terceirização precariza é balela’, diz presidente da CNI 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
A modernização das leis do trabalho é fundamental para recuperar a capacidade das 
empresas de competir e retomar o crescimento da economia brasileira, afirma o 

presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Alexandre Furlan.  

 
Para ele, dar segurança e liberdade para empresas e trabalhadores negociarem rotinas 
e formas de atuação profissional é avanço e não retrocesso nas conquistas trabalhistas 

no País. O negociado não pode prevalecer literalmente sobre o legislado, porque as 
negociações não podem mudar o que está na Constituição, admite Furlan em 

entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.  
 
O debate, segundo ele, deve se pautar pela busca do equilíbrio entre competitividade 

e produtividade das empresas com a devida proteção do trabalhador. “Um primeiro 
passo nesse sentido é não ideologizar o debate tratando a exceção como se fosse a 

regra.” A seguir, trechos da entrevista.  
 
Por que a CNI defende a reforma na legislação trabalhista?  

Nós estamos muito longe de um conceito moderno de relações no trabalho. Hoje, como 
premissa básica para modernização, é preciso harmonizar a produtividade e a 

competitividade necessárias às empresas com a proteção do trabalhador, coisa que 
nunca fizemos.  
 

No nascedouro da CLT, ela era perfeita para aquela época, do ponto de vista de que 
estabeleceu um arcabouço enorme de normas porque na década de 40 o trabalhador 

tinha pouquíssima qualificação, não tínhamos entidades representativas, tínhamos um 
mercado urbano em formação e um início de industrialização no Brasil com um monte 
de gente como trabalhador rural.  

 
Então, consolidaram-se essas leis rígidas com a ideia de que só a lei podia garantir os 

direitos e condições de trabalho. Hoje, esse modelo está fora da realidade, pois temos 
novas formas de produzir e de contratar.  
 

Essa harmonização não seria um pouco utópica?  
Claro, não é fácil, mas é possível. Um passo para que seja possível é não tratar as 

exceções como se fosse regra geral, como acontece muito hoje aqui no Brasil. Por 
exemplo, se são encontrados dois trabalhadores numa fazenda no interior do Mato 

Grosso em condições de trabalho análogas ao trabalho escravo, a exceção passa a ser 
a regra, ou seja, todo fazendeiro faz isso.  
 

Nessa área trabalhista, todos os discursos são ideologizados. Quando se trata a coisa 
com um viés eminentemente ideológico, dissociado da racionalidade necessária nesse 

mundo tão distinto, você não avança.  
 
Um exemplo é a questão da terceirização. Quando começamos a falar de terceirização 

como uma forma moderna de se organizar as atividades econômicas buscando 
competitividade, buscando especialização, o que veio do outro lado foi que terceirizar 

é precarizar.  
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Não é nada disso, hoje em dia só precariza quem for contra a lei. O Brasil talvez seja 
um dos únicos países do mundo que alçou ao patamar constitucional o direito 
trabalhista. Todos os direitos estão contemplados no artigo 7.º da Constituição.  

 
O mundo mudou, mas desde a segunda metade do século passado a própria 

CLT também vem sendo reformada em diversos aspectos para atender 
demandas do empresariado.  

Tudo bem, mas nós estamos passando 70 anos tentando adaptar a realidade à CLT 
em vez de adaptar a CLT à realidade. Estamos sempre fazendo emendas. Para se ter 
ideia, há um artigo na CLT que diz que não se pode fracionar férias de pessoas com 

mais de 50 anos de idade. Ora, naquele tempo as pessoas viviam 50 anos, hoje elas 
vivem 75 anos.  

 
Para o movimento sindical, o que garante a necessidade de uma legislação 
como a nossa é a relação assimétrica existente entre empregados e 

empregadores, em que os primeiros são subordinados aos segundos.  
Eu discordo totalmente. Quem você tem para defender o empresário hoje a não ser o 

próprio empresário? E quem você tem para defender o trabalhador? Sindicatos, 
associações, federações, confederações, centrais sindicais, Ministério do Trabalho, 
auditoria fiscal do trabalho, e no próprio Judiciário há um viés ideológico fortíssimo, 

um ativismo judicial sem precedentes na história. O discurso do patronato opressor e 
o coitadinho do trabalhador explorado é coisa do século passado.  

 
O que precisa ser feito na legislação?  
Há alguns pontos que achamos importantes. A questão da terceirização é 

importantíssima, e esse troço de que terceirizar é precarizar é balela, pois o índice de 
formalização no Brasil é de 52%, de uma maneira geral. Os demais 48% são informais, 

e ninguém fala dos 50 milhões de trabalhadores que estão na informalidade. Agora, 
dos terceirizados, 72% estão formalizados. É o que tem maior índice de formalização.  
 

Não há acordo em relação à terceirização da atividade-fim.  
O que é a atividade-fim e o que é a atividade-meio do ponto de vista atual em que se 

trabalha em cadeias? O que as montadoras de automóveis e a Embraer fazem hoje? 
Elas terceirizam sua atividade-fim inteira, mas aí pode. Para a empresa que quer 
terceirizar, não pode.  

 
Se eu tenho uma máquina que dá duas manutenções de uma semana por ano, por 

que eu tenho que ter um mecânico 52 semanas por ano se vou precisar dessa pessoa 
só duas semanas por ano? Então, a terceirização é uma coisa fundamental. A outra é 
a negociação coletiva.  

 
O negociado deve prevalecer sobre o legislado?  

Talvez isso tenha sido um erro de expressão, o negociado não pode prevalecer 
literalmente sobre o legislado, pois eu não posso mudar o que está na Constituição. O 

que a gente quer é que a negociação coletiva seja um espaço de diálogo que permita 
que empregados e empregadores possam, de comum acordo e respeitando os limites 
constitucionais, ajustar condições de trabalho específicas que contemplem suas 

peculiaridades por determinado período e determinado tempo.  
 

Um metalúrgico do ABC paulista não é igual a um metalúrgico do interior da Paraíba, 
nem um comerciário de Porto Alegre é igual a um comerciário do interior de Roraima. 
Hoje, a CLT é uma legislação tamanho único que trata igualmente os desiguais.  

 
A negociação coletiva é um mecanismo que está na Constituição, que privilegia a 

autonomia privada coletiva, dando ao negociado força de lei naquele momento 
específico para aquele tempo específico.  
 



Nós não estamos falando em tirar 13.º nem suprimir férias. Agora, por que eu não 
posso dividir as férias em três períodos de dez dias se a minha atividade é supersazonal 
e eu tenho um pico de atividade.  

 
Por que eu não posso negociar com meu funcionário para que ele possa trabalhar 11 

horas por dia durante dois dias, mas em compensação na sexta-feira ao meio-dia ele 
já pode ir embora, se é interesse dele? É disso que nós estamos falando, não estamos 

tentando suprimir direitos. Talvez nós tenhamos errado quando dissemos prevalência 
do negociado sobre o legislado. Não pode prevalecer sobre a lei. Agora, eu posso ser 
maleável.  

 
Nos países onde as negociações prevalecem, como EUA e França, há 

participação dos sindicatos dentro das empresas. No Brasil, os sindicatos 
dizem que não podem passar da porteira das fábricas.  
É porque nos EUA você tem comissões de empregados dentro da fábrica e aqui, não. 

Eles querem que se vincule uma comissão de empregados ao sindicato. Os sindicatos 
profissionais querem se meter, até mesmo dentro da empresa.  

 
Por que é que os trabalhadores achariam que os sindicatos das suas categorias são 
representativos quando, dos trabalhadores formais, só 17% são sindicalizados e 83%, 

não sindicalizados? O problema nosso é esse.  
 

Eu, por exemplo, na minha indústria negócio diretamente com meus funcionários, com 
quem tenho um bom relacionamento, pois quanto mais eu vou buscar estratégias 
comuns na minha empresa para crescer e para competir, eu estou dando mais 

oportunidades a eles. Eu defendo os bons empresários, não os maus.  
 

Agora, temos bons e maus empresários, e os maus estão no rigor da lei. Assim como 
temos bons e maus trabalhadores. O que precisamos entender é que estamos num 
momento em que a gente tem de discutir estratégia para o futuro e não ficar 

debatendo um modelo ultrapassado, que teve seus méritos, mas que não se coaduna 
com a necessidade dos novos tempos.  

 
Acho, sinceramente, que temos uma dificuldade muito grande entre os trabalhadores 
de se falar em pluralidade sindical, e não em unicidade, e temos também uma grande 

dificuldade entre os próprios empresários empregadores. Discutir reforma sindical, 
hoje, é tão necessário quanto discutir reforma política.  

 
Segundo o Dieese, o terceirizado ganha menos, trabalha mais e fica menos 
tempo no emprego que o empregado direto. Como uma empresa pode reduzir 

custo se o intermediário de mão de obra não puder pagar menos?  
Não é verdade. Primeiro, o que o TST permite que se terceirize hoje não é mais barato, 

é mais caro.  
 

Mas então qual é a vantagem?  
Porque você pode trocar o cara. Eu, por exemplo, terceirizo a vigilância da minha 
empresa. Se o seu Zezinho da empresa prestadora de serviços com quem eu tenho 

um contrato na esfera cível chegou três dias atrasado e eu peguei ele dormindo no 
serviço, infelizmente eu vou ligar para a empresa e pedir para trocar o seu Zezinho 

pelo seu Joãozinho.  
 
Então, tenho a certeza de que o serviço que eu preciso seja um serviço de qualidade. 

Agora, por que os terceirizados ganham menos? Porque só se pode terceirizar 
vigilância, conservação e limpeza, cujos trabalhadores são menos qualificados.  

 
 
 

 



No atual cenário político e sindical dá para aprovar essas propostas no 
Congresso?  
Não é que dá, tem de aprovar. Quando se fala em reforma, todo mundo olha para a 

grande empresa. Ninguém se dá conta de que 85% das empresas brasileiras são 
micro, pequenas e algumas médias empresas.  

 
Um juiz, que tem 60 dias de férias por ano e mais 20 dias de recesso, ou seja, 80 dias 

de férias, ganha R$ 35 mil por mês. Um empresário precisa faturar muito mais que 
meio milhão para botar R$ 30 mil no bolso.  
Só que ele tem de se preocupar com contabilidade, com recursos humanos, com fiscal 

do trabalho, com o Ministério Público do Trabalho. Ninguém aguenta mais isso. O 
empresário brasileiro não é só Gerdau, BRF, Nestlé.  

 
Não é isso, o empresário brasileiro é o pequenininho, é o que está perdendo a sua 
empresa por causa de um cara que ganha R$ 2 mil por mês e quando sai da empresa 

entra com uma reclamatória de R$ 180 mil, R$ 200 mil na Justiça. Criamos indústrias 
no Brasil, a indústria do dano moral, a indústria da reclamação trabalhista. Esse é o 

problema.  
 

Centrais sindicais se mobilizam contra as reformas 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, presente ao 
Fóruns Estadão Brasil Competitivo, na quarta-feira, admitiu que a regulamentação da 
terceirização e a flexibilização dos contratos de trabalho são necessárias, mas 

ressaltou que não podem, de maneira nenhuma, suprimir direitos dos empregados. 
“Precisamos de flexibilização, mas que não seja sinônimo de precarização e perda de 

direitos.”  
 
O tom conciliador de Patah não se reflete nas ruas. Na semana passada, a UGT e as 

outras principais centrais sindicais do País organizaram mobilizações contra as 
reformas que estão sendo propostas pelo governo federal nas leis trabalhistas e na 

Previdência.  
 
Com o tema “Nenhum direito a menos”, os atos aconteceram em defesa dos direitos 

sociais e trabalhistas.  
 

Os sindicatos são críticos às reformas em estudo pelo governo Temer, pois entendem 
que vão retirar direitos dos trabalhadores. “Somos contra a terceirização, a reforma 
na Previdência, as mudanças na CLT, que privilegiam o negociado sobre o legislado, a 

PEC do teto de gastos e a retirada dos recursos do pré-sal para educação. São 
mudanças que retiram direitos”, afirmou o presidente da CUT-SP, Douglas Izzo.  

 
Em nota, a Força Sindical afirmou que “as propostas anunciadas pelo governo, como 

as reformas da Previdência e da legislação trabalhista, mostram que mais uma vez 
querem jogar a conta da crise econômica nas costas dos trabalhadores, que não 
concordam em pagar mais uma dívida que não contraíram”.  

 
No início do mês, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, apresentou as propostas 

de reforma trabalhista que estão em estudo. As três maiores centrais sindicais do País 
reagiram com ênfase, questionando a “legitimidade” do governo do presidente Michel 
Temer para propor modificações consideradas “radicais”.  

 
O presidente nacional da CUT, Paulo Cayres, desafiou o ministro a apresentar essas 

mudanças em uma assembleia de trabalhadores no chão da fábrica. Segundo o 
sindicalista, as modificações sugeridas por Nogueira – como a flexibilização da jornada 
diária para até 12 horas – representam “total desconhecimento” da situação atual do 

mercado de trabalho.  
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Para João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, os detalhes 
de uma provável reforma trabalhista estão sendo divulgados aos poucos, a conta-
gotas, para servirem como “balão de ensaio” para o governo.  

 
Na ocasião do anúncio, Patah declarou que o momento de recessão econômica não 

poderia ser usado como pretexto para retirar direitos adquiridos há muito tempo pelos 
trabalhadores.  

Sobre a proposta de incluir contratos por produtividade e por horas trabalhadas, além 
da opção atual, por jornada de trabalho, Patah afirmou que são medidas que 
precarizam as condições de emprego e colocam em risco a saúde do trabalhador.  

 

Com receita menor, empresas não conseguem pagar nem juros de dívida 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
Endividadas e com a receita em queda por causa da recessão econômica, as empresas 

brasileiras têm perdido a capacidade de honrar seus compromissos. Em quase metade 
(49%) das grandes companhias do País, a geração de caixa não é suficiente nem para 

pagar os juros da dívida – quadro que explica o aumento da inadimplência, das 
renegociações com credores e da escalada dos pedidos de recuperação judicial.  
 

Para economistas, a situação é tão grave quanto a dívida pública nacional. O 
enfraquecimento financeiro das empresas representa risco de aumento do 

desemprego e de atraso ainda maior na reativação da economia nacional. Resultado 
de levantamento feito pelo Centro de Estudos do Instituto Ibmec (Cemec) traduz essa 
preocupação.  

 
Num grupo de 605 grandes empresas (349 fechadas e 256 abertas), a geração de 

caixa tem sido suficiente apenas para pagar 58% das despesas financeiras. Ou seja, 
a prioridade das companhias hoje é equacionar a dívida e evitar uma recuperação 
judicial ou falência. Nem de longe pensam em novos investimentos, afirma o 

economista Carlos Rocca, diretor técnico do Cemec, responsável pelo levantamento.  
 

O cenário é o oposto daquele vivido até 2013, quando as empresas viviam um 
ambiente de crédito farto e barato num mercado de consumo crescente. “De repente, 
as expectativas desabaram e houve uma frustração das empresas, que já estavam 

altamente endividadas”, diz Rocca. No trabalho feito pelo economista, ele retrata essa 
trajetória de endividamento das companhias e a rápida deterioração dos indicadores 

financeiros a partir de 2014.  
 
O índice de alavancagem, por exemplo, cresceu de forma exponencial. Em 2010, 36% 

do patrimônio das empresas de capital aberto (exceto a Petrobrás) era dívida. Essa 
fatia subiu para 109% no primeiro semestre deste ano. Além disso, a participação dos 

débitos em moeda estrangeira mais que dobrou no período, para 60%.  
 

O avanço desses índices, no entanto, não seria um grande problema se o País não 
tivesse entrado em recessão e o consumo despencado. Junta-se a isso o fato de o real 
ter tido uma forte desvalorização, o que pressionou ainda mais a dívida das empresas. 

Entre 2010 e 2015, o endividamento do conjunto de companhias levantado pelo Cemec 
teve um salto de 173%, para R$ 1,9 trilhão.  

 
“Houve uma mudança radical, estrutural, na governança financeira das empresas”, diz 
o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), José Roberto Afonso, 

professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).  
 

Segundo ele, um traço marcante e peculiar do Brasil era ser um país com um baixo 
agregado de dívida em toda economia, sendo que boa parte dela era muito 
concentrada no governo, num padrão incomum em outras economias, inclusive as 

emergentes.  
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Nesse novo cenário, com maior endividamento, as empresas passaram a conviver com 
mais um problema: a rigidez das instituições financeiras para emprestar dinheiro e o 
encarecimento das operações.  

 
“Os bancos estão cada vez mais seletivos na concessão de crédito e exigindo garantias 

mais robustas em quantidade e qualidade para cobrir o risco”, afirma o sócio da área 
de direito bancário e reestruturação da Demarest Advogados, Fabio Braga.  

 
Com caixa debilitado, custo mais caro e sem crédito, as empresas estão ficando 
inadimplentes. Dados do Banco Central mostram que a taxa de atraso no pagamento 

de algumas linhas aumentou do ano passado para cá. Nos empréstimos de capital de 
giro/rotativo, por exemplo, subiu de 7,7% para 10,5%.  

 
“Quem não conseguir renegociar suas dívidas vai partir para a recuperação judicial ou 
falência”, afirma Artur Lopes, da consultoria Artur Lopes & Associados, especializada 

em gestão de crise. Até agosto, o número de pedidos de recuperação judicial havia 
aumentado 60% em relação a igual período do ano passado, de 766 para 1.235.  

 
Por ora, não há expectativa de melhora, afirma Ricardo Carvalho, diretor sênior de 
empresas da agência de classificação de risco Fitch Ratings. “A expectativa é que o 

endividamento continue crescente, pressionado pelo alto custo da dívida. 
 

”A agência já revisou uma dezena de ratings de empresas nos últimos meses. Na lista 
de rebaixamentos estão Triunfo, que tem quase R$ 300 milhões a vencer nos próximos 
meses; os aeroportos de Viracopos e Guarulhos; e a Odebrecht Realizações 

imobiliárias. “Enquanto a geração de caixa não se recuperar, as empresas não 
conseguirão reduzir o endividamento. 

 

Crédito seca para as microempresas 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  

 
O crédito para pequenas e microempresas secou. Menos de um quarto delas no Estado 

de São Paulo conseguiu levantar financiamentos em bancos no mês passado. Foi o 
menor resultado em mais de dois anos, quando o Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) no Estado de São Paulo começou a apurar esse indicador. Em agosto, 

24% das pequenas e microempresas tiveram acesso a financiamento bancário, quase 
a metade de um ano atrás.  

 
O aperto no crédito, sobretudo para capital de giro, ocorre num momento crítico de 
queda nas vendas. Isso aumenta o risco da sobrevivência dos negócios: 206 mil 

pequenas e microindústrias, que correspondem a 71% do total delas em operação no 
estado, acham que podem fechar em seis meses, se a economia não reagir.  

 
“O desafio hoje é sobreviver”, afirma o presidente do Simpi, Joseph Couri. Os 

financiamentos para capital de giro para quitar despesas do dia a dia, como água e 
luz, estão vencendo e os contratos não estão sendo renovados, explica. Tanto é que, 
em agosto, 58% dos pequenos e microempresários declararam que tinham capital de 

giro insuficiente ou limitado, aponta a pesquisa.  
 

A pequena empresária Paula Rocha, dona de um salão de manicure e cabeleireiro com 
50 funcionários encontrou num empréstimo para pagamento do 13º salário dos 
empregados a alternativa para cobrir as despesas do dia a dia. “Só peguei esse crédito 

de adiantamento de 13º para poder cobrir o rombo na conta de pessoa jurídica”, conta. 
Pelo financiamento, paga juros de 5% ao mês.  

 
“Ela tem que soltar rojão porque conseguiu financiamento”, diz Couri, ponderando que 
a pequena empresária poderá ter problemas mais adiante, se não houver reversão no 

quadro econômico.  
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A maior procura por crédito por parte dos pequenos e microempresários, na maioria 
das vezes não atendida, foi captada no indicador de demanda por financiamentos. No 

mês passado, a procura por financiamento aumentou 12,4% entre as pequenas e 
microempresas na comparação com o mesmo mês de 2015, segundo a Serasa 

Experian. Mesmo descontando-se o maior número de dias deste ano, houve 
crescimento da demanda em 2016.  

 
Em contrapartida, ocorreu queda na demanda por crédito por parte das médias e 
grandes empresas, nas mesmas bases de comparação.  

 
Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, observa que as empresas maiores 

registraram recuo na procura por crédito porque têm mais fôlego. Já entre as pequenas 
e microempresas houve aumento da procura por crédito porque elas são menos 
capitalizadas.  

 
Ele destaca também que houve uma explosão do número de Micro Empreendedores 

Individuais (MEIs) por causa do aumento do desemprego. E os novos empreendedores 
assim que abrem um negócio buscam crédito.  
 

João Carlos Gomes da Silva, diretor de crédito do Bradesco, afirma que o banco não 
fechou carteiras ou reduziu valores emprestados. Ele admite que, em função da alta 

da inadimplência, de 5% em dezembro de 2015 para 7% em junho deste ano – mas 
hoje estabilizada – , a análise de crédito ficou mais apertada. Ele acha que a queda de 
12% acumulada em 12 meses até junho nos volumes emprestados será revertida até 

o fim do ano c 
 

‘A crise vai ser superada com novas lideranças’, diz presidente da FDC 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR  
 

Desde o início do ano à frente da Fundação Dom Cabral, Antonio Batista da Silva Junior 
faz questão de ressaltar a excelência da escola no trabalho de ajudar empresas a 

melhorarem fluxo de caixa, logístico ou otimizar processos. Não é à toa que fundação 
é eleita há 11 anos a melhor escola de negócios da América Latina, segundo o jornal 
inglês Financial Times.  

 
No entanto, o executivo admite que ter um bom desempenho econômico já não é mais 

o suficiente para uma corporação nos tempos atuais. “Não adianta só ter lucro, precisa 
ter reputação, resiliência e mostrar respeito no relacionamento com os stakeholders 
(seus diversos públicos).” Ler, a seguir, os principais trechos da entrevista.  

 
Com a Operação Lava Jato e brigas societárias frequentes, a questão da 

governança está mais importante no País?  
A questão da governança é global e atual. As empresas multinacionais têm se 

preparado com adoção de sistemas de compliance e regras de transparência. Agora, 
as empresas brasileiras, mesmo as de médio porte, estão se estruturando também, 
para ganhar mais estabilidade nas tomadas de decisão, na relação entre o executivo 

e o conselho e também com o mundo externo. Todas as práticas passam a ser mais 
fiscalizadas e reguladas.  

 
Isso pode ajudar na reputação dos negócios?  
Vivemos uma crise de confiança nas instituições, desde as empresas até a igreja. É 

um fenômeno mundial. No Brasil, vivemos uma situação especial, que é a discussão 
da ética, da corrupção, da relação entre o público e o privado.  

 
E, para superar essa crise, precisamos de líderes fortes, tanto empresariais quanto 
políticos e sociais. A crise vai ser superada a partir da emergência dessas novas 

lideranças.  
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É preciso substituir as pessoas ou bastam novas regras?  
Precisamos de um novo conceito de liderança, seja com pessoas novas ou com a 
capacitação das antigas. Esse desenvolvimento passa pela educação. Não dá para 

transformar um país sem transformar as pessoas. E isso vale para as empresas. 
Durante muito tempo, as organizações só pensavam no lucro financeiro, era o que as 

escolas de negócios ensinavam, era fácil prever o futuro com base em gráficos de 
indicadores passados. Isso mudou.  

 
O cliente hoje tem outras demandas, além do produto?  
Estamos vivendo quatro mudanças. A primeira é a dispersão de poder, que passou 

dos detentores dos meios de produção para o consumidor e a sociedade civil 
organizada. A segunda, são as novas ideias, que incluem um novo conceito de Justiça.  

 
Com as pessoas vivendo mais próximas, em centros urbanos, as injustiças ficaram 
mais evidentes para a sociedade. 

 
Depois vem o compartilhamento, com empresas como Uber e Airbnb desafiando 

negócios estabelecidos. E, por fim, a tecnologia, que causa impacto em todos os 
negócios e também a forma como as pessoas se relacionam com as organizações e o 
governo. A tecnologia torna a fiscalização desses agentes muito mais fácil.  

 
E o que precisa mudar?  

Um exemplo é a relação das grandes empresas com o governo, que sempre foi 
marcada pelo clientelismo. Algo que sempre ocorreu agora explodiu e está exposto. 
Esses desenvolvimentos mudam a percepção sobre o Estado. O caso do nadador Ryan 

Lochte, que foi pego em uma mentira durante a Olimpíada, é um bom exemplo.  
 

Antes, importava o resultado do nadador na piscina. Agora, não é mais assim. E ele 
perdeu patrocínios, teve um prejuízo enorme por causa de uma mentira. Com as 
empresas é a mesma coisa. Não adianta só ter lucro, precisa ter reputação, resiliência 

e mostrar respeito no relacionamento com seus stakeholders.  
 

Os executivos e os conselhos vão ter de entrar nessa conversa. O jogo agora não é o 
lucro do curto prazo, mas a imagem da empresa no longo prazo.  
 

As empresas estão realmente preocupadas com esse legado?  
Há uma conscientização nesse sentido, mas não é uma prática estabelecida. Há as 

vanguardistas, como a Natura, que têm um capital de reputação esplêndido, 
construído de maneira genuína durante décadas.  
 

E há aquelas que conseguiram queimar a reputação que tinham ao serem envolvidas 
na Operação Lava Jato. É bom lembrar que algumas empresas citadas, como a 

Petrobrás e a Odebrecht, receberam no passado prêmios de governança no exterior. 
Mas tinham fragilidades em seu sistema que corroeram essa reputação.  

 
Isso também ocorre no exterior, com empresas como Volkswagen e Siemens.  
Sim, não é algo brasileiro. Teve a Siemens, a Volkswagen, a British Petroleum com o 

vazamento no Golfo do México, a crise americana que carregou os grandes bancos.  
 

Como fica o papel da Dom Cabral, como escola de negócios, dentro desse novo 
cenário?  
A escola é procurada por duas razões. A primeira é resolver problemas econômico-

financeiros. E nisso temos 300 professores e 40 anos de tradição. Sabemos ajudar as 
empresas a melhorar fluxo de caixa, logística, otimizar processos e a compreender 

melhor as necessidades dos clientes.  
 
A outra questão é a formação de líderes, pois todas as empresas são do tamanho das 

pessoas que nela trabalham – não são menores nem maiores. As empresas hoje são 
cheias de especialistas apaixonados pelo que fazem, mas precisamos que sejam 



capazes de pensar o negócio como um todo, que liderem pessoas e obtenham 
resultados por meio delas.  
 

Na fundação, estamos questionando a concepção dos programas, no sentido de que 
os líderes não devem pensar só em resultados econômicos. Eles têm de ser menos 

escravos da performance e mais agentes do progresso. O líder precisa pensar no todo 
– a sociedade, os clientes e a corporação, evidentemente.  

 
Como isso se reflete na grade dos cursos?  
Queremos que os nossos professores tenham uma compreensão de outras disciplinas. 

Temos trazido disciplinas não só de gestão, mas de filosofia, sociologia, psicologia, 
artes. Temos encorpado o programa tradicional com outras ciências.  

 
E também tratando o conceito da sustentabilidade em todas as disciplinas. A ideia é 
uma visão mais humanista e menos ferramental. O CEO hoje, além de trazer 

resultados e equilibrar interesses, precisa também deixar um legado.  
 

Essa ideia do legado atende a mudanças na sociedade?  
Sim, é uma percepção do dia a dia. É o filho que não quer mais tirar carteira de 
motorista, quer andar de bicicleta, ou que não compra um produto na prateleira do 

supermercado porque a imagem daquela empresa não é boa.  
 

Há empresas que percebem essa transformação social e começam a agir; há outras 
que serão levadas a agir. Eu vejo essa transformação com muito otimismo, e todo o 
mundo terá de mudar.  

 

Desoneração vira alvo da Receita Federal e pode gerar R$ 15 bilhões 

26/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  

  

 

A Receita Federal prepara um estudo que servirá de base para o primeiro pacote 
tributário do governo Temer. Estão sob avaliação cerca de 300 incentivos fiscais em 

vigor atualmente que, caso sejam cancelados ou modificados, podem gerar cerca de 
R$ 15 bilhões para os cofres públicos a partir de 2017, segundo estimativas iniciais.  
 

Herdada dos governos Lula e Dilma, boa parte desses benefícios já era questionada 
pelos técnicos do fisco e, agora, entra na mira do Ministério da Fazenda, que pretende 

criar uma força-tarefa com os diversos ministérios para calcular a efetividade desses 
programas.  
 

Dentre eles estão as desonerações sobre a folha de pagamento, a Lei de Informática, 
o Inovar-Auto, os descontos de IPI para fabricantes de eletrodomésticos, bebidas, 

bicicletas, motocicletas, eletroeletrônicos, entre outros. Também estão na mesa 
discussões sobre PIS e Cofins.  

 
Os gastos com as desonerações vêm aumentando e, com a necessidade de se 
promover o ajuste fiscal sem aumentar impostos (para 2017, a meta é um deficit nas 

contas públicas de R$ 139 bilhões), a Receita acelerou o estudo dos incentivos fiscais.  
 

A revisão desses incentivos e benefícios fiscais está em discussão no governo, mas 
ainda não há uma decisão. Segundo um assessor presidencial, o ideal é que todo e 
qualquer tipo de incentivo seja distribuído para todos os setores da sociedade.  
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As exceções são as áreas de fato estratégicas da economia, como inovação.  
 
Em evento na semana passada, em Brasília, o secretário da Receita, Jorge Rachid, 

afirmou que o governo quer melhorar a qualidade dos tributos para contribuir com o 
ambiente de negócios.  

 
"E aí vem a questão de reformar, mudar a legislação de alguns tributos, como a 

reincidência de PIS-Cofins, que precisa ser corrigida, e a complexidade do ICMS", 
disse.  
 

REVISÃO  
Um interlocutor de Temer diz que, na prática, rever desoneração representa aumento 

de tributo para as empresas beneficiadas, mas defende que a discussão seja feita, e 
alguns programas, revistos.  
 

A previsão de isenções no Orçamento para o próximo ano é de R$ 282,8 bilhões. A 
maior parte (29%) vai para o setor de comércio e serviços. Os programas mantidos 

pelo Ministério do Trabalho ficam com 15%; os da indústria e da saúde, com cerca de 
12% cada um, a agricultura, com 9,3%. 
 

 O restante está pulverizado em outras áreas.  
 

A ideia é cancelar diversos programas para que os recursos possam ser mais bem 
distribuídos. Os que atualmente atendem uma ou duas empresas seriam cancelados.  
 

Recentemente, um levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União) mostrou que 
existem programas de estímulo à indústria que consumirão R$ 52 bilhões até o fim 

deste ano e estão sendo mantidos sem garantia de que as contrapartidas sejam 
cumpridas.  
 

No setor de bebidas, por exemplo, os incentivos são considerados descabidos pelo 
fisco e, com a política da Zona Franca de Manaus –também mantida com benefícios 

específicos do governo federal–, criaram-se distorções de mercado.  
 
O IPI cobrado sobre as cervejas hoje é de cerca de 10%, e o dos refrigerantes, cerca 

de 5%. Em 2012, era 40% e 27%, respectivamente. No entanto, proporcionalmente 
a redução não gerou mais empregos, especialmente na Zona Franca de Manaus.  

 
Estudos iniciais da Receita apontam que, se as alíquotas de 2012 estivessem 
vigorando, a arrecadação do setor seria de aproximadamente R$ 15 bilhões por ano –

o Bolsa Família tem gasto anual de cerca de R$ 25 bilhões. 
 

Welber Barral: “O Brasil pode aumentar sua competitividade sem depender 

do mercado internacional” 

26/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A competitividade do comércio exterior brasileiro, que vinha abalada e sem 
demonstrar sinais de recuperação, pode estar em vias de apresentar melhorias 
perante o cenário internacional.  
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É esta a crença de Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior, especialista em 
negociação internacional, que hoje preside o Brazil Industries Coalition (BIC) e atua 
como árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e na Organização 

Mundial do Comércio (OMC).  
 

“A boa notícia é que o Brasil tem tanto a fazer, que se nós conseguirmos algumas 
mudanças internas, vamos aumentar muito a competitividade das exportações”, 

afirma. 
 
Ele esteve em Curitiba no dia 16 para uma conversa com o Comitê de Comércio 

Exterior da Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba).  
 

Barral apresentou uma análise sobre o atual momento do comércio internacional 
brasileiro, com base nos seus mais de vinte anos de experiência como consultor para 
agências governamentais e empresas na América Latina. Após o evento, ele conversou 

com a nossa reportagem sobre este cenário, a postura do novo governo com relação 
a isso, e as perspectivas futuras para o segmento. 

 
Qual a sua visão, em linhas gerais, sobre o momento do comércio 
internacional brasileiro? 

Depois de muitas décadas, o comércio internacional está crescendo pouco, abaixo do 
PIB. É um mercado altamente competitivo que contrasta com o momento atual do 

Brasil, afinal de contas o que o país precisa agora é aumentar suas exportações.  
 
E quais os indicadores que medem o impacto do cenário político-econômico 

do país neste contexto? 
O principal indicador é a questão do câmbio, pois o país sempre teve um câmbio 

sobrevalorizado. Agora nós estamos em um momento de maior equilíbrio. O câmbio 
vai ter um efeito importante no comércio internacional nos próximos anos.  
 

Ele tem um efeito duplo: de um lado, o Real mais desvalorizado pode facilitar as 
exportações brasileiras, mas por outro lado ele também aumenta a competitividade 

do produto brasileiro dentro do nosso próprio mercado, em comparação com produtos 
importados. O efeito do câmbio é muito importante para a recuperação da indústria. 
  

Sobre os mega-acordos de comércio internacionais que não contaram com a 
participação do Brasil, qual é a postura do novo governo? 

O Brasil durante muitos focou fundamentalmente na OMC, e na conclusão da Rodada 
Doha, que teria sido muito positiva para o país. No entanto, como o imobilismo da 
OMC neste sentido, o novo governo tem adotado uma nova estratégia que é de 

acelerar a negociação de acordos internacionais.  
 

O Brasil tem que fazer isso, mas não necessariamente o resultado vai ser de curto 
prazo. Por exemplo, a negociação do Mercosul com a União Europeia foi retomada, 

mas é um processo que ainda vai levar alguns anos para ser concluído e efetivado.  
 
Dentro disso, quais as dificuldades e possíveis estratégias que o país pode 

usar diante deste contexto? 
A boa notícia é que o Brasil tem tanto a fazer, que se nós conseguirmos algumas 

mudanças internas, nós vamos aumentar muito a competitividade das exportações. O 
Brasil precisa criar um sistema tributário que seja mais favorável às exportações, pois 
ainda há muito acúmulo fiscal na cadeia; deve simplificar e reduzir a burocracia no 

comércio exterior; e ainda tem muito a investir em infraestrutura. Todas estas 
mudanças têm impacto positivo, pois o Brasil pode aumentar muito a sua 

competitividade sem depender do mercado internacional.  
 



E você acha que a postura do novo governo é de realmente fazer isso? 
Algumas propostas que foram colocadas pelo novo governo caminham neste sentido. 
Há, por exemplo, a estratégia de fazer concessões e parcerias público-privadas em um 

prazo muito curto.  
Há ainda as estratégias de aumento de negociações de acordos internacionais, e de 

criação da janela única de comércio exterior para simplificar e reduzir a burocracia.  
 

O Brasil assinou o acordo de facilitação de comércio, e isso tornou necessária a adoção 
de medidas para aumentar a transparência do comércio exterior. Tudo isso é positivo, 
a grande questão no governo, no entanto, sempre é o tempo necessário para fazer 

isso. 
 

Qual a sua visão sobre estas estratégias? 
Seguramente tem muito que poderia ser feito, como a facilitação da vida internacional 
das pequenas e médias empresas, e a diminuição da complexidade para empresas 

brasileiras abrirem filiais no exterior.  
 

Ou seja, há uma lista de temas que não estão sendo abordados pelo governo que 
também são cruciais. Mas como eu lhe disse, tem tanto a fazer que qualquer coisa que 
for feita trará um resultado positivo. 

 
E mesmo neste contexto, temos vários casos de empresas que estão 

conseguindo investir na internacionalização. 
As notícias boas são realmente essas. Há a inventividade do brasileiro que consegue 
realizar uma operação mesmo diante desta perspectiva.  

 
Além disso, os empresários brasileiros estão vendo que o mercado nacional ainda vai 

demorar alguns anos para se recuperar, principalmente no setor de varejo. Ou seja, 
eles estão percebendo a necessidade de participar do mercado internacional, até 
mesmo como uma forma de diminuir seu risco de operação no Brasil.  

 
Em quais áreas você acha que há mais oportunidades para empresas 

brasileiras no exterior? 
Seguramente, a área onde o Brasil não tem competidores no mercado internacional é 
a de alimentos e alimentos processados, onde o país tem indústrias muito bem 

estabelecidas.  
 

O grande desafio, no entanto, é o setor de serviços. Temos que lembrar que o setor 
de serviços já é responsável por mais de 70% do PIB, e o país fundamentalmente não 
exporta serviços.  

 
A dificuldade é maior, os mercados são diferentes, as regulações muitas vezes são 

diferentes, há menos financiamento, há uma dependência grande de mão-de-obra 
local. São várias características do setor que dificultam a internacionalização.  

 
Apesar disso nós estamos vendo transportadoras brasileiras indo pro exterior, 
consultorias, empresas de software e fornecedoras do mercado financeiro. São 

empresas que geraram competitividade no Brasil e que conseguem naturalmente sair 
para a América Latina, que acaba sendo um mercado mais acessível para estas 

empresas.  
 
Além do processo burocrático, que outras dificuldades existem para 

empresas que querem começar a atuar internacionalmente? 
Um outro enorme problema é a estrutura tributária. Por exemplo, a empresa brasileira 

média que resolva ter uma filial no exterior passa a ser tributada como lucro real no 
Brasil, e isso tem um impacto contábil e fiscal enorme.  
 



Ou seja, o Brasil tem esta prática trágica de punir a internacionalização, o que faz com 
que empresas da China e da Índia, por exemplo, estejam muito à frente das brasileiras 
nesse processo de operação internacional.  

 
O Mercosul e a América Latina são considerados por muitos empreendedores 

uma alternativa mais viável e acessível expandir. Quais os fatores que 
motivam essa viabilidade? 

O Brasil tem acordos comerciais com vários destes países, e também está fechando 
acordos de serviços e investimentos. A proximidade cultural e física também facilita a 
instalação das empresas brasileiras nestes países.  

 
Além disso tudo, hoje alguns destes países estão em momentos econômicos muito 

interessantes, como a Colômbia, o México, o Peru e o Chile. São países que tem tido 
um crescimento bastante sustentável, onde pode ser gerada uma escala interessante, 
mesmo sendo mercados menores que o brasileiro. 

 
O que o novo governo e o empresariado brasileiro podem aprender com estes 

bons exemplos de crescimento? 
Acho que se olharmos o que estes países estão fazendo, vamos ver que eles estão 
passando por um grande, e necessário, processo de abertura econômica e comercial. 

Eles estão também criando estruturas regulatórias mais leves. Ou seja, o governo tem 
que notar que a intervenção estatal cria muito custo e dificuldades para o 

empreendedor. 
 
Falando sobre a negociação do Mercosul com a União Europeia, com o 

surgimento de um acordo, qual pode ser o impacto neste contexto? 
Um acordo como esse seria fundamental, pois garantiria mais acesso dos produtos 

agrícolas do Mercosul a um mercado premium como a União Europeia, além de facilitar 
investimentos europeus nos países do Mercosul.  
 

Por outro lado, temos que ser realistas que é uma negociação muito difícil, pois há um 
protecionismo grande na Europa, principalmente nos países agrícolas, contra este 

acordo.  
 
Além disso, há ainda a questão do prazo, pois é uma negociação complexa, que vai 

levar tempo para se encerrar, com vários detalhes e marcos regulatórios. E depois de 
tudo isso, mesmo que seja possível assinar um acordo, vale lembrar que este 

documento precisa ser aprovado pelos governos dos países envolvidos.  
 
Ou seja, é algo que deve sim ser feito, mas que não deve gerar um impacto direto 

pelo menos nos próximos dois anos.  
 

A maior parte da exportação brasileira é baseada em commodities. O que 
fazer para reverter este quadro e aumentar as exportações de 

manufaturados? 
A resposta é simples: é necessário aumentar a competitividade da manufatura no 
Brasil. Agora, a execução é que é mais complexa. Neste caso, a revisão começa com 

o sistema tributário que pune a agregação de valor, o alto custo da mão-de-obra 
brasileira, o grande número de exigências regulatórias que encarecem a produção, e 

uma infraestrutura que também gera muito custo.  
 
Você falou bastante sobre o problema da mentalidade do empresariado 

brasileiro com relação à substituição das importações. Qual sua opinião sobre 
o tema e o que fazer para reverter esta mentalidade? 

Esta é uma visão bastante mercantilista que ainda está muito impregnada na 
sociedade brasileira como um todo. Por isso é necessário um esforço para educar, até 
mesmo uma boa parte da elite brasileira, sobre o que nós queremos de inserção 

internacional no Brasil.  
 



Há uma discussão, não realizada, sobre qual é a nossa estratégia de inserção 
internacional. Nós não temos clareza com relação a isso, e vários outros países 
emergentes já tem as suas estratégias definidas.  

É uma discussão inacabada, pois o Brasil nunca parou para pensar nisso. O país não 
está isolado do mundo. As coisas vão continuar a acontecer, queiramos ou não, e nós 

temos que ter uma estratégia para isso. 
 

Você acredita que este tema será abordado com mais atenção pelos próximos 
candidatos à presidência, em 2018? 
Daqui até 2018 o Brasil vai ser submetido a uma série de pressões, quanto ao futuro 

da OMC, quanto à conclusão de acordos por outros países, com relação à participação 
cada vez maior da China na América Latina. Vai haver uma série de pressões que vão 

obrigar o Brasil a pensar na sua inserção internacional a partir de 2018. 
 
Para finalizarmos, qual a sua expectativa para o futuro do cenário brasileiro 

de comércio exterior? 
Olhando para a economia primeiramente, podemos dizer que o Brasil vai se recuperar, 

apesar do governo. A economia brasileira tem um mercado interno tão grande, que 
ele vai continuar com seu ciclo econômico.  
 

Agora, o prazo de recuperação é que vai depender de quais reformas forem 
implementadas ou não pelo governo federal. De qualquer forma, nós devemos ter um 

2017 melhor que 2016, e um 2018 melhor que 2017. Não sabemos quanto ainda, mas 
há uma expectativa de 1 a 1,5% de crescimento para o ano que vem, e 3 a 3,5% em 
2018. 

 

Isolamento comercial do Brasil atingiu ápice em 1991 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
O isolamento comercial do Brasil é histórico e, na prática, nunca foi vencido por 

nenhum governo. Em 1960, quando o termo “globalização” nem era usado para 
descrever o processo de integração econômica entre os países, o Brasil possuía um 

índice de abertura da economia (exportações e importações em relação ao PIB) de 
18%. Passados 55 anos, em 2015, esse índice estava em 20,85%. No mundo, o 
indicador saltou de 17,51% para 45,19% no período.  

 
A inserção do Brasil no comércio internacional é marcada por avanços e retrocessos, 

sempre ligados à política econômica da ocasião e às próprias crises globais, que 
influenciavam o ambiente de negócios.  
 

Na segunda metade dos anos 1980, no governo de José Sarney, com a economia em 
crise e o protecionismo a vários setores da indústria nacional, o grau de abertura do 

País ao exterior foi diminuindo, até o ponto de atingir o mínimo histórico de 9,05% em 
1991, já sob o governo de Fernando Collor de Mello.  

 
Nos dois anos seguintes, com a abertura do País à produção externa em diferentes 
setores, houve alguma melhora. O período de maior ganho ocorreu entre 1996 e 2004, 

quando o índice de abertura saltou de 13% para 24,37%.  
 

“O que fizemos de abertura de nossa economia parou em 1995”, diz o economista 
Simão Davi Silber, da USP. “Desde então, não se fez mais nada. E o mundo mudou 
em 20 anos.”  

 
A professora Lia Valls Pereira, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), pondera que o Brasil é um país de tarifas de 
importação mais elevadas no setor industrial, mas de maior abertura no setor agrícola.  
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“Os outros países tendem a proteger mais a agricultura, e nós tendemos a proteger 
mais a indústria”, diz.  
 

Na média, porém, o Brasil não aparece bem. A tarifa média de importação do País é 
de 12,7%, conforme dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (Unctad)de 2014. É a sétima mais elevada entre 62 países.  
 

No caso de barreiras não tarifárias – que incluem exigências quanto à especificação 
dos produtos e medidas antidumping – o Brasil é um dos mais protecionistas. 
Conforme a Organização Mundial do Comércio, em 2016 o País contabiliza 194 

barreiras como essas, em um total de 340 entre os países da América do Sul, Central 
e Caribe. 

 

Brasil só é mais aberto que Nigéria e Sudão 

26/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
Pelo menos na área comercial, a globalização ainda não chegou ao Brasil. Em meio 

aos esforços do governo Michel Temer para abertura de mercados aos produtos 
nacionais, em especial os agrícolas, os rankings mostram que o País continua entre as 
economias mais fechadas do mundo. Na pesquisa mais recente do Banco Mundial, com 

188 nações, o País só é mais aberto ao comércio que Nigéria e Sudão.  
 

Economistas dizem que os dados são claros em demonstrar que o Brasil é, de fato, 
um dos mais fechados do mundo. O economista Simão Davi Silber, professor da USP 
e especialista em economia internacional, é taxativo: “Quem tem alguma familiaridade 

com as estatísticas sabe que, na parte comercial, estamos fora do mundo”.  
 

Pelos dados do Banco Mundial, relativos a 2015, o Brasil possui índice de 20,84% de 
abertura comercial (soma de exportações e importações em relação ao PIB). A média 
mundial é de 45,19%.  

 
O que aparentemente é positivo para a economia nacional – já que em tese favorece 

a produção da indústria local -, torna-se um empecilho ao crescimento. Ao dificultar a 
importação de máquinas e equipamentos, o País pune empresas que querem se 
modernizar, diz Silber.  

 
Entre o fim dos anos 90 até a crise de 2008, houve um forte crescimento do comércio 

global. “Mas, nesse período, o Brasil teve uma perda dupla: em função do pouco 
acesso à tecnologia e aos serviços internacionais e à perda desse mecanismo de 
alavancagem de crescimento”, diz o economista Mauro Schneider, da MCM 

Consultores.  
 

Relator defende mudança na forma de cobrar tributos 

26/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
Outra mudança que está sendo articulada é na data de alcance do programa. O relator 
do projeto na Câmara, deputado Alexandre Baldy, vai propor que seja tributado com 

Imposto de Renda e multa apenas o saldo em 31 de dezembro de 2014, e não sobre 
tudo o que foi enviado ilegalmente ao exterior ao longo do tempo, como diz a lei. 

 
 Assim, os contribuintes pagarão menos impostos. Baldy argumenta que os 
contribuintes têm resistência em pagar imposto sobre dinheiro já gasto.  

 
A articulação para as mudanças na repatriação conta com aval do presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do núcleo político do governo Temer.  
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A equipe econômica, porém, é contra qualquer alteração, com o argumento de que as 
alterações ameaçam o programa.  
 

Na próxima semana, líderes vão debater as sugestões de mudança com Maia, para 
que possam votá-las em plenário na primeira semana de outubro, após o primeiro 

turno das eleições municipais 
 

Economia caminha para estabilização 

26/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O ciclo recessivo iniciado no segundo trimestre de 2014 caminha para a estabilização, 
de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  

 
A tendência é que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e 
serviços produzidos no país, mostre mais uma queda no terceiro trimestre e, no quarto 

trimestre, já tenha um resultado, “senão positivo, já estável”, ou seja, pare de cair.  
 

A avaliação é do economista Leonardo Mello de Carvalho, autor do estudo. Alguns 
setores já apresentam dados positivos. 
 

Brasil fecha 34 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto 

26/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
Pelo 17º mês consecutivo, o mercado de trabalho brasileiro demitiu mais do que 
contratou. Em agosto, o país fechou 34 mil postos de trabalho com carteira assinada, 

segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) 
divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Ministério do Trabalho.  

 
Apesar de o resultado ter sido negativo, houve melhora em relação ao volume de 
demissões ocorridas em agosto de 2015, quando foram encerradas 86,5 mil vagas. O 

Ministério do Trabalho avaliou que a perda de empregos "foi significativamente menor" 
que no mesmo período do ano passado.  

 
No acumulado do ano, no entanto, o resultado continua batendo recorde negativo. De 
janeiro a agosto, foram fechadas 651,3 mil vagas. É o pior resultado da série histórica 

do governo, que tem início em 2002. No ano passado, esse saldo estava negativo em 
572,8 mil nos oito primeiros meses.  

 
Nos outros anos, o resultado acumulado era positivo -ou seja, as contratações 
superavam as demissões. Em 12 meses, o país acumula uma perda de 1,7 milhão de 

vagas de trabalho. 
 

SETORES  
O fechamento de vagas em agosto não foi maior devido às contratações na indústria 

de transformação.  
 
O setor gerou 6,3 mil postos de trabalho no mês passado. Esse resultado foi puxado 

principalmente pela área de alimentação e bebidas, que fez 8,68 mil novas 
contratações e pela indústria de calçados e têxtil, que abriram, cada uma, mais de 

2.000 postos de emprego formal. Por outro lado, a maior redução foi na indústria de 
borracha, fumo e couros, que fechou 3,8 mil vagas.  
 

Os outros setores que criaram vagas no mês passado foram a indústria extrativa 
mineral (366) e o comércio (888). O setor que mais demitiu em agosto foi a construção 

civil (22,1 mil), seguido pela agricultura (15,4 mil) e pelo setor de serviços (3,01 mil).  
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REGIÕES 
O Nordeste foi responsável pela maior criação de vagas de trabalho: 19,4 mil. O 
resultado positivo foi puxado pela contratação líquida de mais de 9.000 trabalhadores 

em Pernambuco.  
 

A outra região do país que contratou mais que demitiu foi o Sul, com um saldo de 1,85 
mil. Por outro lado, o Sudeste respondeu pelo maior número de vagas encerradas: 

50,8 mil.  
 
A maior parte desse resultado se deve ao desempenho negativo do mercado de 

trabalho no Rio de Janeiro, onde as demissões superaram as contratações em 28,32 
mil.  

 
O resultado do Rio de Janeiro -a maior queda entre os Estados- é reflexo do 
fechamento de vagas nas áreas de comércio e administração de imóveis (8,4 mil), 

além de serviços de alojamento e alimentação (4,5 mil).  
 

Esses dados, segundo o Ministério do Trabalho, foram influenciados pelo fim dos Jogos 
Olímpicos de 2016. A cidade do Rio perdeu 17.541 vagas, sendo a maior parte (8.104) 
no setor de serviços, seguido pela construção civil (5.730) e pela indústria da 

transformação (2.539). O Centro-Oeste encerrou 2,6 mil postos de trabalho e o Norte, 
1,8 mil.  

 

O déficit da Previdência é uma farsa? Veja o que dizem críticos da reforma 

26/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Muitos céticos da reforma previdenciária sustentam que rombo não passa de 

um mito; governo nega 

 
Temer planeja ampla mudança na lei para diminuir o rombo da Previdência. Beto 

Barata/PR  
   
O presidente Michel Temer planeja fazer uma ampla mudança na legislação para 

dificultar a aposentadoria dos brasileiros e, assim, diminuir o rombo da Previdência. 
Mas antes terá de provar que o déficit realmente existe. Para muitos dos críticos da 

reforma, ele não passa de uma farsa. 
 
Segundo os dados oficiais, a diferença entre a arrecadação de contribuições e o 

pagamento de benefícios do INSS resultou em um saldo negativo de R$ 86 bilhões no 
ano passado. No regime dos servidores da União, o buraco foi de R$ 73 bilhões. Os 

números vão piorar neste e nos próximos anos, conforme projeções de técnicos da 
área. 
 

Mas uma corrente de economistas, especialistas em direito previdenciário, centrais 
sindicais e movimentos sociais sustenta enfaticamente que o déficit não passa de um 

mito, uma manobra contábil, uma construção ideológica usada por neoliberais para 
retirar direitos e angariar mais recursos para o pagamento dos juros da dívida pública. 
 

Rechaçada pela Secretaria da Previdência Social e por muitos especialistas, a tese da 
“farsa” é o argumento mais importante dos que lutam contra a reforma.  
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A Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social, por exemplo, é rotineiramente 
abastecida por informações da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
(Anfip), antiga defensora da versão de que o déficit é uma falácia. 

 
“O malfadado déficit da Previdência Social nada mais é do que um mito, criado para 

esconder a responsabilidade do Estado por suas incessantes políticas de renúncias 
fiscais, desonerações e desvinculações de receitas, além de sua ineficiência na 

cobrança de dívidas ativas”, afirma a Anfip no documento “Desmistificando o déficit 
da Previdência”, publicado em maio. 
 

Os “céticos do déficit” não chegam a afirmar que a Previdência é superavitária. O que 
eles defendem é que não se pode olhar isoladamente para as contas previdenciárias. 

O correto, dizem, é analisar o orçamento de toda a Seguridade Social – que engloba, 
além das aposentadorias e pensões, as áreas da saúde e da assistência social, 
conforme estabelecido na Constituição de 1988. 

 
Nessa forma de cálculo, entra um volume maior de despesas, que vão do SUS ao Bolsa 

Família. Em contrapartida, as receitas também são muito maiores, porque incluem 
contribuições sociais criadas para financiar toda a Seguridade, como CSLL, PIS/Pasep 
e Cofins. 

 
O saldo dessa contabilidade é positivo, ao menos por enquanto. Em 2015, a 

Seguridade Social teve um superávit de R$ 20 bilhões, pelas contas da economista 
Denise Lobato Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que defendeu 
uma tese de doutorado sobre o assunto em 2006, intitulada “A política fiscal e a falsa 

crise da Seguridade Social brasileira”. 
 

Mas, assim como o déficit da Previdência é crescente, o superávit da Seguridade vem 
diminuindo. Em 2012, por exemplo, o saldo positivo beirava os R$ 80 bilhões, segundo 
Denise Gentil.  

 
Embora parte desse movimento se deva à piora do mercado de trabalho, que derrubou 

as contribuições previdenciárias e elevou gastos com o seguro-desemprego, 
especialistas veem na trajetória cadente um indicativo de que os problemas da 
previdência e o envelhecimento da população cedo ou tarde levarão para o negativo 

também o superávit da Seguridade.  
 

Superávit da Seguridade não se sustenta, dizem especialistas 
Para especialistas consultados pela Gazeta do Povo, a tese de “mito do déficit” é uma 
forma de escapismo, que adia mudanças imprescindíveis e ameaça a própria 

sobrevivência do sistema previdenciário. 
 

“As contas da Previdência são obviamente deficitárias. Ainda que se olhe para a 
Seguridade como um todo, e seu orçamento eventualmente esteja equilibrado, para 

cobrir o déficit da Previdência você tira recursos das outras áreas, que são muito 
importantes e têm uma carência gigantesca de recursos”, diz o economista Luiz 
Eduardo Afonso, professor da USP.  

 
A urgência de uma reforma, argumenta, fica evidente no tamanho das despesas 

previdenciárias em relação à economia do país. “Elas já passam de 12% do PIB. A 
gente gasta desproporcionalmente mais do que outros países com estrutura 
demográfica próxima à nossa gastam”, diz. 

 
Segundo o consultor legislativo Leonardo Rolim, mesmo que o país usasse toda a 

arrecadação da Seguridade Social para bancar a Previdência, e não destinasse mais 
nada à saúde e à assistência social, o sistema voltaria ao negativo em 2041.  
 

“Mesmo nessa hipótese absurda, não haveria dinheiro para pagar a aposentadoria de 
quem está começando a trabalhar agora. 
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”Um erro que ele considera grave na contabilidade dos céticos do déficit é que eles 
excluem do orçamento da Seguridade a previdência dos servidores. Se o regime 
próprio dos funcionários civis e militares da União entrasse na conta, a Seguridade 

teria registrado um déficit de mais de R$ 50 bilhões em 2015. 
 

Déficit crescente ou superávit cadente 
Para dizer que não há déficit da Previdência, os críticos da reforma afirmam que sobra 

dinheiro na Seguridade. Em qualquer dos casos, no entanto, os números têm piorado 
nos últimos anos 
 

Resultados em R$ bilhões. 
  

1 - Há déficit  
Se considerada a diferença entre a arrecadação de contribuições e o pagamento de 
benefícios, a Previdência Social tem rombos gigantescos, tanto no INSS quanto no 

regime dos servidores da União.  
 

 
2 - Não há déficit  
Quem é contra a reforma apresenta os números conjuntos da Seguridade Social, 
somando todas as fontes de receita e as despesas do INSS, da saúde e da assistência 

social.  

 
3 - Há déficit, sim  
Mas se os resultados da previdência dos servidores da União forem incluídos na conta 
da Seguridade Social, como defendem alguns especialistas, a Seguridade também 

passa a ser deficitária.  

 
 
*Conforme contabilidade da economista Denise Lobato Gentil, da UFRJ. Nesse critério, 

além das contribuições previdenciárias, entram como fontes de receita a CSLL, Cofins, 
PIS/Pasep, CMPF, receita de órgãos da seguridade e outros.  

 



Nas despesas, entram os benefícios previdenciários, assistenciais, seguro-
desemprego, abono salarial e os orçamentos dos ministérios da Saúde, 
Desenvolvimento Social e da Previdência, além de outras ações da seguridade.  

 

Número de aposentadoria aumenta 16,5% no ano 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O impacto das greves do INSS e a insegurança sobre o que virá com a reforma da 
Previdência levaram a um aumento nas concessões de aposentadoria.  
 

Segundo dados da Previdência Social, o número de benefícios no período de janeiro a 
agosto foi de 3,539 milhões – 16,5% superior ao de igual período do ano passado, 

quando o número chegou a 3,035 milhões. Somente em agosto, o número aumentou 
87% ante o mesmo mês de 2015.  
 

Para especialistas, esse número representa, em parte, a pressa de quem teme 
trabalhar mais. Também entra nessa conta os pedidos do ano passado que ficaram 

atrasados por causa das greves dos peritos, entre setembro de 2015 e fevereiro de 
2016, e dos servidores administrativos do INSS, de julho a setembro de 2015.  
 

O número ainda conta com corrida após a instituição da fórmula 85/95, segundo a 
qual a mulher poderia ter aposentadoria integral quando a soma do tempo de 

contribuição e da idade fosse 85 e o homem, 95.  
 
Idade  

Segundo Jose Roberto Savoia, professor da Saint Paul Escola de Negócios e ex-
secretário de Previdência Complementar, esse fenômeno é normal apesar de o 

governo ainda não ter batido o martelo sobre o que será proposto na reforma. 
“Aconteceu com a reforma em 1997 e em 2002. É um reflexo da ansiedade das pessoas 
em não saber como será”, explica.  

 
Savoia é a favor da idade mínima de 65 anos, pois reduziria o rombo na Previdência, 

estimado em R$ 148,7 bilhões em 2016. Apesar de concordar com a reforma, o 
professor aponta que mexer no cálculo do benefício e aumentar o tempo de 
contribuição é equivalente a propor jornada de trabalho de 12 horas e defende que é 

preciso uma análise mais detalhada.  
 

“Em geral, é muito justo dar o benefício integral para quem já atingiu 35 anos de 
contribuição. O ideal é valorizar quem já ficou mais tempo”, afirma.  
 

A necessidade de atualização também é compartilhada pela União Geral dos 
Trabalhadores, que entende que o aumento da longevidade pede o aprimoramento do 

sistema previdenciário.  
 

Mas Ricardo Patah, presidente da entidade, ressalta que a proposta de idade mínima 
de 65 anos para se aposentar acaba prejudicando as pessoas de classes baixas que 
costumam trabalhar desde a adolescência.  

 
“A média de idade que o brasileiro começa a trabalhar é 16 anos. Para ter essas 

medidas tem de ter acoplado um conjunto de melhorias para o futuro e mais diálogo.”  
 
O tempo de contribuição para a concessão do benefício integral também pode ser 

alterado com a mudança da idade mínima, exigindo mais anos de trabalho, diz Sara 
Quental, sócia do escritório Crivelli Advogados e diretora do Instituto dos Advogados 

Previdenciários (Iape).  
 
“Será que quem trabalha com serviço braçal chegará aos 65 anos com condições de 

continuar e o mercado de trabalho estará preparado para manter esse trabalhador?”  
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O grande debate é que nunca haverá um bom momento para mudar a Previdência, 
opina Valdirene Franhani, do Braga&Moreno Advogados. “Fato é que a nova regra tem 
de ser melhor que a anterior, mas vai ter de sacrificar uma parte em detrimento de 

outra. É uma questão matemática”, afirma. 
 

Secretário defende aumento de idade para aposentadoria 

26/09/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 
Em nenhum outro lugar do mundo as pessoas se aposentam tão jovens como no Brasil, 
afirmou hoje (23) o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda, Mansueto de Almeida, em evento na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, na zona sul da cidade.  

 
Ele defendeu uma reforma uniformizada que aumente a idade para a aposentadoria e 
que acabe com os regimes especiais para todas as categorias, incluindo militares e 

parlamentares. 
 

“Em nenhum outro lugar do mundo as pessoas se aposentam muito jovens como no 
Brasil, onde algumas pessoas, muito novas, se aposentam com regimes especiais. 
Temos de mostrar que isso não é sustentável ao longo do tempo”, declarou.  

 
“Não podemos ter medo de debate. Vamos colocar uma proposta no papel e discutir 

com a sociedade. Em todos os países, a Previdência é o mais uniforme possível. Como 
temos vários regimes especiais, precisamos de mecanismos de transição bem 
elaborados”, argumentou. 

 
Texto ainda depende do Congresso Nacional 

O texto da reforma da Previdência – proposta pelo governo Temer – ainda precisa da 
aprovação do Congresso Nacional. “Se explicarmos como funciona a Previdência no 
Brasil e em outros locais do mundo, você consegue aprovar a reforma.  

 
Nos próximos 30 anos, a projeção de pessoas idosas vai triplicar em relação à 

população, muito parecido ao Japão. Precisamos garantir que todas essas pessoas que 
vão se aposentar nos próximos 20, 30 anos tenham garantias no futuro”. 
 

Mansueto também comentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que 
estabelece novo regime fiscal e limita a variação dos orçamentos da saúde em 

educação a, no máximo, à inflação. Para ele, separar a discussão do teto de gastos 
dos estados e da União é uma decisão acertada. 
 

“O relator achou melhor a estratégia de não discutir conjuntamente estados e governo 
federal, mas ainda não sei se o governo bateu o martelo”, disse ele.  

 
“Às vezes, quando essas propostas são separadas, fica até melhor para a sociedade 

entender quais são os problemas do governo central e quais são os problemas dos 
estados. Como o gasto com pessoal ativo e inativo é um problema muito maior nos 
estados do que no governo central”, afirmou. 

 
O representante do Ministério da Fazenda também se mostrou otimista em relação ao 

crescimento do Produto Interno Bruto do país, que, segundo ele, pode superar as 
estimativas do governo de 1,6% para 2017.  
 

“Não ficaria surpreendido se o crescimento for maior, mas vai depender de uma série 
de coisas, como recuperação do investimento, exportação, como o mercado de 

trabalho vai reagir”, disse ele. 
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Com reforma da Previdência à vista, pressa para aposentar não é melhor 

saída, dizem especialistas 

26/09/2016 – Fonte: R7 

 
 

 
 

 
 
 

 
Com a perspectiva de uma reforma da Previdência Social, uma das prioridades do 

governo do presidente Michel Temer, alguns trabalhadores estão inseguros e buscando 
informações em postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para 
especialistas consultados pela Agência Brasil, no entanto, a pressa em se aposentar 

não é a melhor saída e pode até causar prejuízos. 
 

Especialista em Finanças Públicas, o professor José Matias-Pereira, do departamento 
de Administração da Universidade de Brasília, afirma que os trabalhadores estão certos 
ao buscar informações sobre as condições das suas aposentadorias no momento em 

que uma reforma previdenciária é discutida. Mas ele alerta para os riscos de uma 
decisão irrefletida. 

 
“As pessoas próximas de atingir a época de se aposentar têm de ir ao INSS buscar 
informações. Isso é uma coisa recomendável, pois, se a reforma acontecer e a pessoa 

não estiver preparada, pode ser que venha a ficar muito mais tempo na ativa. Agora, 
as pessoas precisam se conduzir de uma maneira equilibrada, sem açodamento”, 

aconselha. 
 
Ele destaca, por exemplo, que os trabalhadores que não atingiram as regras da 

fórmula 85/95, - que permite escapar do fator previdenciário e receber aposentadoria 
integral - saem no prejuízo ao apressar a saída da ativa. 

 
Matias-Pereira lembra que o governo não enviou a proposta de reforma ao Congresso 
Nacional e que as discussões dos parlamentares devem ser longas. 

 
“É um processo lento, que imagino que vai atravessar o ano que vem. Se tudo correr 

bem e o governo tiver boa capacidade de conduzir esta questão, só vamos definir isso 
no segundo semestre de 2017”, estima. 
 

Transição 
O economista Renato Fragelli, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), destaca que, quaisquer sejam as mudanças 
implementadas pela reforma da Previdência, elas não ocorrerão sem uma transição. 

Quanto mais perto o trabalhador estiver de se aposentar, mais suave tende a ser a 
transição, ressalta o economista. 
 

“Um exemplo de como poderia funcionar a transição: o sujeito que poderia se 
aposentar em uma determinada data, por exemplo, aos 55 anos, teria que trabalhar 

mais 20% do tempo que falta para chegar aos 65. Ou seja, ele teria que trabalhar dois 
anos a mais. Para quem está muito perto [de se aposentar], deve ser pouco 
significativo o tempo adicional”, avalia Fragelli. 

 
De janeiro a julho deste ano, o INSS concedeu 724.324 aposentadorias, segundo 

dados disponíveis no site do Ministério da Previdência. O número supera em 9,47% as 
661.639 concedidas de janeiro a julho de 2015. O período considerado no ano passado 
abrange, parcialmente, uma greve dos servidores do INSS, deflagrada em julho. 
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A reportagem solicitou à Previdência o número de novos requerimentos de 
aposentadoria, mas o ministério não disponibilizou a informação.  
 

Segundo o órgão, elevações na procura dos brasileiros por aposentadorias em relação 
a 2015 devem ser atribuídas à greve dos servidores, e não ao anúncio da reforma da 

Previdência pelo governo. 
 

Temor 
A empregada doméstica Ozima Valério dos Santos, 58 anos, foi ao INSS recentemente 
levantar seu tempo de contribuição. Ela sabe que seus pagamentos tiveram frequência 

irregular. “Comecei a contribuir em 1993, mas em muitos momentos não teve 
pagamento, porque trabalhei sem estar fichada [com carteira assinada]. Tinha épocas 

em que pagava por conta própria e outras, não”. 
 
O INSS informou a Ozima que seu tempo de contribuição soma cerca de sete anos. A 

opção para ela seria a aposentadoria por idade, modalidade que prevê que mulheres 
podem se aposentar caso tenham completado 60 anos e contribuído por pelo menos 

15 anos. Para homens, a idade é 65 anos. Outra modalidade de aposentadoria, pela 
fórmula 85/95, prevê um tempo de contribuição bem maior: 35 anos para homens e 
30 anos para mulheres. 

 
Ozima conta que gostaria de complementar do próprio bolso o que falta para os 15 

anos de contribuição, assim que fizer 60 anos. Mas teme que, com as mudanças na 
Previdência, esta alternativa fique comprometida. “Eu acho que o jeito atual deve ser 
melhor. Ninguém sabe direito o que o governo vai fazer”, diz. 

 
Ozima afirma que não gostaria de esperar até os 65 anos para se aposentar. O 

patamar tem sido divulgado como a idade mínima pretendida pelo governo, e foi 
defendido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. 
 

Mansueto critica partidarização do debate sobre reforma previdenciária 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
Diante do acirramento das críticas às propostas de alteração na legislação 
previdenciária, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 

Mansueto Almeida, criticou a partidarização do debate em torno da Reforma da 
Previdência. Ele usou hoje a rede social para passar o recado de que não haverá 

mudanças para as pessoas que já estão aposentadas. Num texto postado no Facebook, 
disse que o medo do debate é sinal de fraqueza é desonestidade.  
 

Na publicação, em sua página pessoal, o secretário diz que há algumas pessoas que 
insistem em “deturpar o debate”, querendo discutir casos de pessoas que já se 

aposentaram. “Isso não está no debate”, afirmou Mansueto, que preferiu não fazer 
uma referência direta a partido os grupos específicos. Segundo ele, a Reforma da 

Previdência deve sempre respeitar o direito adquirido. “Ou seja, não muda nada para 
pessoas já aposentadas”, insistiu.  
 

Na sua avaliação, a tentativa de confundir a opinião pública é ruim para a boa 
discussão de políticas públicas.  

 
“Não sei se algumas pessoas fazem isso por maldade ou por desconhecimento. Se for 
por desconhecimento, tudo bem”, disse, acrescentando que quem vai decidir se haverá 

ou não Reforma da Previdência são os brasileiros. E fez uma alerta: “Mas se a decisão 
for não fazer reforma da previdência, todos devem ficar cientes que os próximos 

governos terão que aumentar a carga tributária.”  
 
Ele citou estudo feito por técnicos do Ministério da Previdência que mostra que, sem 

uma reforma nas regras de concessão dos benefícios, será preciso aumentar tributos 
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em 10% do PIB – R$ 680 bilhões – até 2060 apenas para pagar as aposentadorias e 
pensões.  
 

O secretário aproveitou para alfinetar o PT ao ressaltar que essas projeções foram 
feitas pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Os números estão no anexo 

do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, PLDO 2017, encaminhado, em 
maio deste ano, pela administração anterior ao Congresso Nacional.  

 
“O debate da reforma da previdência não deve ser partidarizado. Devemos como 
sociedade ter o amadurecimento de debater qualquer política pública e decidirmos o 

que deve ou não ser feito”, afirmou.  
 

Mansueto, que é um dos principais auxiliares do ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, reforçou que a proposta é importante e necessária para o Brasil voltar a 
crescer de forma consistente. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria um 

teto do gasto e as mudanças nas regras das aposentadorias são os dois pilares da 
política econômica do ministro Meirelles.  

 
O foco dessa política é o ajuste das contas públicas para barrar a trajetória de 
crescimento explosivo da dívida pública. Depois de reuniões no Palácio do Planalto, a 

estratégia do governo tem sido melhorar a comunicação em torno das propostas de 
reforma. 

 

Cresce participação de aposentados na força de trabalho 

26/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Mais de um quarto dos aposentados no Brasil continua ativos no mercado de trabalho, 
número que cresce gradualmente desde 2011, de acordo com dados do IBGE.  

 
Esse envelhecimento da população economicamente ativa é natural e positivo, uma 
vez que os mais velhos são a fatia com melhor qualificação e mais experiente da 

sociedade, na visão de especialistas.  
 

A participação de pessoas com 60 anos ou mais na força de trabalho passou de 5,9% 
para 6,5% entre o início da série histórica da Pnad Contínua (pesquisa nacional de 

emprego), no primeiro trimestre de 2012, e o segundo trimestre de 2016. Na faixa de 
14 a 24 anos, a participação caiu de 20,1% para 17,8%.  
 

A variação ainda é tímida, mas tende a se intensificar.  
 

"A população brasileira para de crescer em 2030, isso é um horizonte quase de curto 
prazo. Todo o crescimento econômico vai passar a depender do aumento da 
produtividade", diz o pesquisador especialista em previdência Luis Henrique Paiva.  

 
Por isso, para especialistas, o mercado vai necessitar que os trabalhadores prolonguem 

sua vida profissional.  
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Esse entendimento, contudo, não é unânime. Para Lena Lavinas, pesquisadora do 
Instituto de Estudos Avançados de Berlim e professora de economia da UFRJ, essa 
visão é "equivocada".  

 
"Precisamos dos jovens, e não manter pessoas mais velhas nas mesmas ocupações, 

até porque, numa economia dinâmica, o emprego muda, as funções se transformam."  
 

TRABALHAR PRA QUÊ?  
Hoje, quase metade dos aposentados continua trabalhando não porque quer, mas 
porque precisa, segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).  
 

Para 47% dos entrevistados, o motivo de seguir ativo é complementar a renda –o 
benefício não é suficiente para pagar as contas.  
 

Muitos não só pagam as suas contas como também as de toda a família: 60% deles 
são os principais responsáveis pelo sustento da casa.  

 
No entanto, há aqueles que se aposentam, mas continuam trabalhando porque 
querem, usando o benefício como uma renda a mais.  

 
Dados do IBGE mostram que o rendimento médio do trabalho cresce conforme a idade 

e chega ao seu ápice na faixa acima dos 60 anos, quando é mais do que o dobro do 
recebido por aqueles entre 18 e 24 anos (R$ 2.377 e R$ 1.083, respectivamente).  
 

"A pessoa com 59 anos atualmente é diferente daquela que tinha essa idade há 20 
anos. Hoje, ela ainda tem uma capacidade laboral muito grande e se aposenta por 

uma questão remuneratória, para aproveitar uma oportunidade que é oferecida", diz 
o economista José Ronaldo Sousa Júnior, do Ipea.  
 

BENEFÍCIO ACUMULADO  
No Brasil, quem trabalha no setor privado pode se aposentar e continuar empregado. 

Servidores públicos devem deixar o cargo, mas podem tanto seguir ativos no setor 
privado como retornar a um cargo público.  
 

Esse é o caso de Michel Temer, que acumula a aposentadoria de procurador do Estado 
com o salário de presidente da República.  

 
Na maior parte dos países, a legislação é semelhante à brasileira, diz Paiva. Mas há os 
que vetam o recebimento de salário e de aposentadoria, casos de Chile e Portugal. Os 

Estados Unidos reduzem o valor pago até a idade de aposentadoria completa.  
 

Ter um emprego com carteira assinada e receber aposentadoria ao mesmo tempo é 
uma situação absurda, afirma Lavinas. "Essa pessoa está reduzindo a oferta de 

emprego para quem está desocupado e em idade ativa", diz.  
 
Já Paiva acredita que são baixas as chances de a regra mudar e, ainda que fosse 

alterada, seria pouco eficaz diante da alta informalidade.  
 

ENTENDA  
Série discute reforma da Previdência  
A série "Corrida contra o tempo" discute a situação da Previdência Social no Brasil e 

os esforços do governo federal para corrigir seus desequilíbrios.  
 

O presidente Michel Temer promete enviar sua proposta de reforma para o Congresso 
Nacional antes do primeiro turno das eleições municipais, marcadas para domingo (2). 
 



Tecnologia reduz efeito de greve nos bancos, que pode ser a mais longa da 

história 

26/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Juntos, os chamados internet banking, pelo computador, e mobile banking, 

via celulares e tablets, respondem por mais da metade das transações 
bancárias 
 

 
 

A greve dos bancários caminha para ser uma das mais extensas da história do sistema 
financeiro. Os bancos estão mais duros na negociação, prevendo que os lucros tendem 

a encolher pela primeira vez em décadas, reflexo da crise que elevou os calotes e 
exigiu aumentos nas provisões para devedores duvidosos. O impacto da paralisação 

nos resultados, porém, é cada vez menor, por causa da digitalização das transações, 
via computadores e do celulares. 
 

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) destaca que o uso de canais alternativos 
às agências bancárias para fazer operações, especialmente os meios eletrônicos, têm 

sido eficazes para minimizar os efeitos da greve. Juntos, os chamados internet 
banking, pelo computador, e mobile banking, via celulares e tablets, respondem por 
mais da metade das transações bancárias (54%). 

 
“O internet banking foi o canal responsável pelo maior número de transações em 2015, 

com 33% do total, o equivalente a 17,7 bilhões de operações bancárias. As contas 
com internet banking saltaram de 56 milhões, em 2014, para 62 milhões no ano 
passado”, diz a Febraban. 

 
O executivo de um grande banco, que não quer ser identifico, confirma que a 

tecnologia alivia cada vez mais o impacto da greve. “Essa greve gerou menos impacto 
por conta da utilização de canais digitais, que está muito forte.  
 

Depósito em cheque basicamente acabou. Todo mundo hoje tem um smartphone e a 
utilização dos canais digitais tem crescido geometricamente em todos os bancos.” 

 
No ano passado, as transações bancárias pelo mobile banking cresceram 138% ante 
2014, totalizando 11,2 bilhões de operações, segundo a Febraban. Conseguiu, com 

isso, ser o segundo canal mais usado, atrás apenas do internet banking.  
 

Em algumas instituições, conforme fontes, o mobile já galgou a liderança nos meios 
utilizados para transações bancárias. 
 

Impasse 
Após cinco rodadas de negociações e sem consenso entre bancários e banqueiros, a 

paralisação completou 18 dias nesta sexta-feira (23). Na próxima segunda-feira (26), 
passará a ter a mesma duração da mobilização no ano passado, de 21 dias.  
 

Pode se tonar a mais longa dos últimos anos, superando a de 2013, quando os 
trabalhadores do sistema cruzaram os braços por 24 dias, segundo contabilizou o 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, ligado à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). 
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O sindicato estima a participação de 60 mil trabalhadores. No total, 16 centros 
administrativos e 780 agências foram fechadas na sexta. Apesar do eventual recorde, 
os bancos, conforme fontes, tendem a não oferecer um reajuste maior do que o 

concedido em 2015. No ano passado, a categoria reivindicou 16%, mas o reajuste 
ficou em 10%, com correção de 14% no vale-refeição e alimentação. 

 
Neste ano, a diferença está ainda maior. Os bancos oferecem 7% (o que leva a 2,39% 

de perda salarial) e um abono de R$ 3,3 mil. Os bancários pedem o dobro, aumento 
de 14,78% (ganho real de 5%, considerando a inflação). A contraproposta, porém, foi 
rejeitada e nas duas últimas reuniões realizadas, nos dias 13 e 15 de setembro, não 

houve mudanças. 
 

“Claramente, os bancos estão mais duros este ano e a diferença entre os pedidos é 
alta. O sindicato vai ter de ceder, mas a categoria vai testar ao máximo”, avalia um 
analista que acompanha o setor bancário. 

 
Custo 

Do lado dos bancos, não há a expectativa de que o acordo salarial eleve os custos. Na 
avaliação de um executivo, ainda que o aumento fique acima do orçado pelas 
instituições, será possível compensar com corte de custos, o que inclui até corte de 

funcionários.  
 

Os bancos têm sido rigorosos no controle de gastos. O Bradesco revisou para baixo a 
sua projeção de despesas operacionais - de 4,5% a 8,5% passou para o intervalo de 
4% a 8%. O Itaú Unibanco também refez seus cálculos. As despesas não decorrentes 

de juros da instituição devem crescer de 2,0% a 5,0% em 2016. 
 

Greve dos bancários se estende e pode ser a mais longa da categoria 

26/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
 

A greve dos bancários completou 18 dias sexta-feira (23) com pouco mais de 50% das 
agências do país fechadas e se aproxima para ser a mais duradoura da categoria – a 
paralisação mais longa dos bancários ocorreu ano passado e durou 21 dias.  

 
No Paraná, são 828 agências e 11 centros administrativos fechados, com a adesão de 

20,8 mil profissionais, segundo levantamento da Federação dos Trabalhadores em 
Empresas de Crédito do Paraná (FETEC-CUT-PR).  

 
Em Curitiba e Região Metropolitana, a estimativa do Sindicato dos Bancários é que 
15,6 mil trabalhadores estão paralisados, o que representa 86% da categoria. 

Conforme o sindicato, 100% das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal estão fechadas.  

 
Sem a manifestação dos bancos para agendar uma nova rodada de negociação, o 
Comando Nacional dos Bancários enviou, na tarde de sexta, um oficio à Federação 

Nacional dos Bancos (Fenaban) solicitando a retomada das conversas. 
 

A proposta feita pelos bancos é de reajuste salarial de 7% mais abono de R$ 3,3 mil. 
Os bancários, porém, pleiteiam 14,78%.  
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No texto enviado à Fenaban, o Comando reforça que, como os dirigentes sindicais 
estarão reunidos na próxima segunda-feira (26), em São Paulo, na sede da Contraf-
CUT, estão à disposição para a retomada dos temas tratados na mesa de negociação. 

 
Impasse 

A pauta de reivindicações foi entregue pelos trabalhadores aos bancos no dia 9 de 
agosto. Já ocorreram oito rodadas de negociação sem sucesso.  

 
“Construímos todos juntos a maior greve em número de locais parados, mas os 
banqueiros continuam intransigentes em relação a repor as nossas perdas”, afirmou 

Roberto von der Osten, presidente da Contraf-CUT e um dos coordenadores do 
Comando Nacional dos Bancários. 

 
Os trabalhadores também reivindicam participação nos lucros e resultados de três 
salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação, refeição, 

décima-terceira cesta e auxílio-creche/babá no valor do salário mínimo nacional (R$ 
880); 14º salário; fim das metas abusivas e assédio moral; fim das demissões, 

ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições 
de trabalho; mais segurança nas agências bancárias e auxílio-educação.  
 

Empresas inovam (e agradam) em políticas para manter talentos 

26/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Iniciativas para aumentar o bem-estar são fundamentais na hora de manter 
os bons funcionários 

 
 
Quem entra nas instalações da MadeiraMadeira quase se esquece que está no centro 

de Curitiba. A startup paranaense, que ocupa dois andares de um prédio comercial na 
Rua Marechal Deodoro, tem 1,1 mil metros quadrados com salas de jogos e uma 
tranquila área externa com churrasqueira e cadeiras de descanso.  

 
Toda esta estrutura de lazer divide espaço com escritórios e salas de reuniões, onde 

funcionários trabalham em pleno foco. Cheia de gente empenhada, a empresa, que 
também oferece horários flexíveis, é um exemplo de como bons programas de 
retenção de talentos podem motivar as pessoas.  

 
Creche na empresa ajuda a manter funcionárias  

Diante do alto índice de pedidos de demissão de mães após o retorno da licença 
maternidade, a Embraco montou um berçário dentro de sua fábrica, em Joinville (SC), 
que é mantido há 25 anos.  

 
Com a inauguração do espaço, houve uma queda significativa no número de 

desligamentos espontâneos de mulheres. De acordo com a gerente de RH, Fabíola 
Porto, para complementar estas medidas, a empresa criou um curso de apoio a 

gestantes e aderiu ao programa do governo federal Empresa Cidadã, que oferece 
incentivos fiscais às companhias que ampliam o período da licença-maternidade de 
120 dias para 180. 
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A startup abriu há duas semanas uma sede arrojada, com opções de entretenimento 
a todos os colaboradores.  
 

O objetivo era agradá-los. O diretor de marketing e produto, Robson Privado, conta 
que, na última pesquisa feita para avaliar a satisfação dos 175 contratados, só 

apareceram elogios.  
 

Entre os contentes estava o funcionário do setor de compras e logística Leandro 
Castaldelli Mendes de Souza, 25 anos. O jovem diz se sentir empolgado com ambiente 
que o permite refrescar a cabeça em qualquer hora do dia. “Saio para ler no terraço 

ou jogar videogame na sala e volto com muito mais energia para trabalhar”, conta. 
 

Com o sucesso da nova sede, a empresa resolveu ampliar os benefícios: em breve, 
vai implantar um bicicletário, um vestiário e uma biblioteca. “Investir nas pessoas é 
essencial para gerar engajamento e preservar nossos bons quadros”, justifica Robson.  

 
Segundo a CEO do site de avaliação de empresas Love Mondays, Luciana Caletti, 

companhias ligadas à tecnologia estão entre as que mais promovem programas de 
retenção por conta da escassez de colaboradores nestas áreas. Outra empresa nesse 
segmento com boas medidas é a Elotech, de Maringá.  

 
Além de possibilitar a flexibilização de horários, ela promove, diariamente, um café da 

manhã e da tarde a todos os trabalhadores, com sucos, frutas e frios. “Cuidar da saúde 
das nossas pessoas é um jeito de a gente mostrar que se preocupa com elas”, reforça 
a responsável pelo setor de RH, Marcela Pimentel.  

 
Outro diferencial são os mimos que a empresa dá a quem se casa ou tem filhos. O 

funcionário que resolve subir ao altar pode escolher qualquer presente de até R$ 1 mil 
ou receber o dinheiro. Os que estão prestes a ter um filho ganham uma cesta com 
itens para o cuidado com o bebê a bordo. Por meio de ações como estas, a empresa 

reduziu significativamente sua rotatividade e, no ano passado, foi eleita a 7ª melhor 
do Paraná para se trabalhar.  

 
Bem-estar em foco 
Ações de bem-estar estão entre as cinco principais motivações no cenário corporativo, 

segundo levantamento da GP TW. E foi pensando em promover a qualidade de vida 
que a CA Technologies resolveu oferecer uma licença de três dias ao colaborador que 

resolve adotar um animal de estimação.  
 
Segundo o diretor de RH da empresa para a América Latina, Sílvio Trindade, a ideia é 

deixar os trabalhadores mais felizes, já que estudos comprovam os benefícios dos pets 
aos humanos. A empresa também oferece licença de três dias em casos de falecimento 

do bichinho. “Acreditamos que esses cuidados diferenciados pesem muito na hora em 
que a pessoa decide trocar de emprego”, diz Silvio.  

 
Outra companhia que fomenta o bem-estar em suas instalações é a farmacêutica 
Takeda. Uma das mais amadas do Brasil, segundo o Love Mondays, a empresa 

promove práticas, como o Short Friday, que prevê o encerramento total do expediente 
em São Paulo até as 15 horas da sexta-feira, e o Home Office, que dá a todos o direto 

de escolher um dia da semana para trabalhar de casa, ou de onde preferir.  
 
“Sabemos que o colaborador reconhecido é engajado e propaga sua satisfação”, diz a 

Diretora de Recursos Humanos, Comunicação e Administração Brasil e LATAM, 
Veronika Falconer. 

 
Medidas não podem ser isoladas, mas sim alinhadas à cultura 
Uma boa política de retenção de talentos nunca é bem-sucedida com iniciativas 

isoladas. A diretora da Regional GPTW no Paraná, Claudia Malschitzky, explica que 
todas as ações devem estar ligadas a um contexto que inspire o trabalhador.  



“O segredo não está no que se faz, mas em como se faz”, diz. Segundo Claudia, boas 
estratégias nem sempre são as mais caras. Simples mudanças podem fazer muita 
diferença na rotina de uma empresa, desde que estejam alinhadas a uma conjuntura 

clara e coerente. “Quanto custa um elogio, um feedback, um telefonema?”, 
exemplifica.  

 
Ações simples, grandes resultados 

Imagine receber uma ligação do presidente da empresa em que você trabalha lhe 
parabenizando pelo seu aniversário. É o que acontece com os colaboradores do Sicoob 
Metropolitano, em Maringá. Todas as manhãs, o gestor do banco, Ideval Luis Curioni, 

consulta a agenda e parabeniza por telefone cada aniversariante da empresa. Depois, 
escreve cartões à mão e encaminha aos felizardos.  

 
Mas esta não é a única ação que o Sicoob Metropolitano promove para valorizar seu 
pessoal. O pacote de iniciativas para retenção de talentos envolve a manutenção de 

um coral com funcionários e familiares - até o diretor superintendente integra o coro, 
grupos de corrida, ciclismo e futebol e a organização de festas para comemorar a 

efetivação de estagiários.  
 
“A satisfação pessoal e no trabalho devem andar juntas. Só assim, é possível ser feliz”, 

defende o gestor de planejamento do banco, Gustavo Martins Monteleoni, que ajudou 
a desenvolver a ações de motivação. 

 
Motivar para reter 
O que mantém os funcionários na empresa? 

 
 

Siga a Gazeta do Povo e  

Com melhora em Curitiba, Paraná volta a ter geração de empregos 

26/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
 
 

 
 

 
A melhora no mercado de trabalho curitibano fez com que o Paraná voltasse a ter 
saldo positivo de empregos em agosto, após seis meses de retração no número de 

vagas formais. No último mês, segundo o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), foram abertos 533 empregos formais no Paraná em agosto. 

A capital foi a cidade com o melhor saldo, de 927 novos postos de trabalho. 
 

A última vez em que houve saldo positivo no emprego formal do estado e de Curitiba 
foi em janeiro deste ano. A melhora de agosto se concentrou principalmente no setor 
de serviços, que gerou 1,1 mil vagas em agosto. A agropecuária foi a área com maior 

fechamento de postos (588). 
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Apesar de ainda pequena, a geração de vagas é uma melhora significativa no mercado.  
 
Em agosto de 2015, haviam sido fechadas 8,1 mil vagas no estado. O saldo positivo 

de agosto, no entanto, ainda foi pequeno para fazer diferença no saldo do emprego 
neste ano. Nos primeiros oito meses de 2016, foram extintas 21,8 mil vagas no estado. 

A maioria nos setores do comércio (10,3 mil) e indústria (10,2 mil). 
 

Além de Curitiba, houve criação significativa de empregos em Araucária (732), 
Apucarana (216) e Toledo (210). Na outra ponta, Londrina (-218), Pinhais (-262) e 
Cascavel (-641) foram as cidades com mais vagas fechadas. 

 

Caged: saldo líquido de emprego formal foi negativo em 33.953 vagas em 
agosto 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Brasil perdeu 33.953 vagas formais de emprego em agosto deste ano, informou 
nesta sexta-feira, 23, o Ministério do Trabalho. Esse foi o 17º mês consecutivo de 

retração líquida de postos de trabalho no País. O resultado do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) decorre de 1,253 milhão de contratações e 
1,287 milhão de demissões no período.  

 
O saldo divulgado hoje ficou dentro das estimativas de 23 analistas do mercado 

financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam em agosto entre um 
fechamento de 73,7 mil vagas e uma abertura de 30 mil empregos. O resultado ficou 
próximo da mediana, negativa em 35 mil postos.  

 
O número de postos fechados em agosto deste ano foi menos intenso do que em igual 

mês do ano passado, quando foram extintas 86.543 vagas. A saldo negativo também 
foi menor que o fechamento de 94.724 vagas formais de emprego em julho de 2016.  
 

No acumulado do ano até agosto, o saldo de postos fechados é de 651.288 pela série 
com ajuste, ou seja, incluindo informações passadas pelas empresas fora do prazo. 

Este é o pior resultado para o período desde 2002, quando começa a série histórica 
do indicador.  
 

No acumulado dos últimos 12 meses, o País encerrou agosto com 1,656 milhão de 
vagas formais a menos, também considerando dados com ajuste. 

 

Emprego no setor tem 22ª queda; demissões somam 468 mil em um ano 

26/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 

 
A construção civil no país cortou 31,1 mil postos de trabalho em julho, o que significa 

queda de 1,13% no nível de emprego em relação a junho. As maiores quedas 
ocorreram no Nordeste (-1,55%), seguido pela região Sudeste (-1,42%). Apenas o 

Centro-Oeste apresentou alta (0,13%). As informações são da Agência Brasil. 
 
Essa foi a 22ª baixa consecutiva no saldo entre contratações e demissões no setor que 

tem atualmente 2,73 milhões de trabalhadores. No acumulado de janeiro a julho, 
foram fechadas 170,3 mil vagas.  

 
Em 12 meses, o número de empregos suprimidos soma 468,8 mil. Os dados foram 
divulgados pelo SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 

de São Paulo), que faz o levantamento em parceria com a FGV (Fundação Getulio 
Vargas), sobre a base de informações do MTE (Ministério do Trabalho e do Emprego). 

 
Em nota, o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, atribuiu o 
crescimento do desemprego à recessão econômica. “Embora os empresários do setor 
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estejam menos pessimistas com o futuro desempenho das construtoras, a persistência 
dos juros altos, o desemprego, o declínio da renda das famílias e as restrições à 
concessão de financiamentos determinam a atual escassez de novos investimentos no 

setor”, diz o texto.  
 

Ferraz Netto defendeu a necessidade de adoção de medidas para estimular as 
atividades no setor, tais como o Programa Minha Casa, Minha Vida, privatizações e 

retomada de obras de infraestutura. 
 

CNI diz que indústria da construção tem tendência de queda 

26/09/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O cenário permanece desafiador para a indústria da construção, segundo avaliação da 
CNI (Confederação Nacional da Indústria). Dados divulgados na sexta-feira (23) 
indicam que o nível de atividade está abaixo do usual desde maio de 2012 e, assim 

como o emprego, continua com tendência de queda.  
 

Mas há sinais de que a crise está diminuindo. A redução do nível de atividade e do 
número de empregados tem sido menor que a observada durante todo o ano de 2015, 
destaca a CNI. As informações são da Agência Brasil. O indicador de atividade variou 

dentro da margem de erro e atingiu, em agosto, 41,8 pontos, 0,5 ponto inferior ao 
registrado em julho. Apesar da queda, o indicador acumula alta de 8,5 pontos no ano, 

o que indica redução do ritmo de queda da atividade.  
 
O indicador de emprego permaneceu praticamente estável em 39,6 pontos, na 

passagem de julho para agosto e acumula alta de 6,6 pontos no ano. Valores abaixo 
de 50 indicam queda da atividade e do emprego em relação ao mês anterior.  

 
REDUÇÃO DA OCIOSIDADE  
O indicador do nível de atividade efetivo-usual [comum ao mês] caiu 1,1 ponto na 

passagem de julho para agosto e encontra-se 22,3 pontos abaixo da linha divisória de 
50 pontos.  

 
Ainda assim, não se pode afirmar que o movimento de redução da ociosidade, que 
começou no segundo trimestre, tenha chegado ao fim, informou a CNI. A utilização da 

capacidade de operação (UCO) em agosto atingiu 56%, 1 ponto percentual abaixo da 
registrada em julho e 10 pontos percentuais inferior à média do mês de agosto dos 

anos anteriores.  
 
As expectativas dos empresários do setor ainda continuam pessimistas. Todos os 

indicadores de expectativa oscilaram dentro da margem de erro na passagem de 
agosto para setembro. Os índices de expectativa do nível de atividade e de novos 

empreendimentos e serviços passaram de 46,1 e 44,8 pontos em agosto para 46,9 e 
45,5 pontos em setembro.  

 
Na mesma base de comparação, os indicadores de expectativa de compras de insumos 
e matérias-primas e do número de empregados variaram de 44,3 e 43,5 pontos para 

45,0 e 44,1 pontos.  
 

Os índices de expectativa variam de 0 a 100 pontos. Valores abaixo dos 50 pontos 
indicam expectativa de queda. “A baixa utilização da capacidade operacional, a fraca 
atividade e a difícil situação financeira das empresas do segmento da construção 

desestimulam os empresários a investir.  
 

O indicador de intenção de investimento ficou praticamente estável em 26,9 pontos, 
na passagem de agosto para setembro, permanecendo entre os menores níveis da 
série”, finaliza a CNI.  
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Contratação nos portos é motivo de discórdia 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

A modernização dos terminais portuários, a expansão da carga em contêineres e a 
instalação de esteiras para granéis sólidos praticamente eliminaram o trabalho braçal 

nos moldes do passado. Apesar disso, o Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) 
continua representando alguns milhares de trabalhadores, sendo que muitos deles não 

se especializaram.  
 
Hoje em dia, para trabalhar nos terminais, os operadores precisam saber usar 

máquinas, tratores e equipamentos ultramodernos. Os velhos guindastes móveis 
foram substituídos pelos portêineres – equipamentos sob trilhos elevados, que fazem 

o embarque e desembarque dos contêineres nos navios. No pátio, as velhas 
empilhadeiras deram lugar aos eficientes RTGs, pórticos sobre pneus que cuidam da 
disposição do armazenamento nos terminais.  

 
Além de custar alguns milhões de reais, todos eles precisam ser usados por pessoas 

habilitadas – o que tem causado conflito entre o Ogmo e os terminais. As empresas 
brigam pela possibilidade de poder escolher o trabalhador que quiser para operar esses 
equipamentos.  

 
Mas, pela regra atual, qualquer terminal dentro de um porto público é obrigado a 

contratar dentro do Ogmo, que durante anos teve o monopólio da distribuição do 
trabalho da estiva nos portos brasileiros, em especial dentro do complexo santista.  
 

Os estivadores são contratados por meio de uma escala, que obedece intervalo mínimo 
de 11 horas de descanso. Ou seja, há uma rotatividade grande dos trabalhadores 

dentro de um terminal. O estivador que faz um trabalho num terminal num dia poderá 
estar em outro local nos dias seguintes.  
 

“As empresas querem ter liberdade de contratação dos trabalhadores, mas há uma 
resistência por parte dos sindicatos por manter os avulsos”, afirma o presidente da 

Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), Wilen Manteli.  
 
Segundo ele, com os equipamentos modernos, os terminais precisam constantemente 

mandar os trabalhadores para serem treinados nas fábricas, a maioria no exterior. 
“Mas como mandar um trabalhador avulso para um curso desses. É complicado”, 

afirma o executivo.  
 
Hoje os terminais têm uma equipe própria e os trabalhadores avulsos, que são usados 

para os postos de conferentes, vigias e estivadores. Cada um deles tem um sindicato 
específico, além do Ogmo. 

 
 “O empregador precisa negociar com todos eles. E mesmo que queira contratar fora 

do Ogmo alguém para compor sua equipe ele não pode”, diz Manteli.  
 
Ele conta que, depois da quebra do monopólio do sindicato dos estivadores na década 

de 90, as empresas tinham de dar prioridade à mão de obra do Ogmo, mas se não 
encontrasse o profissional ideal poderia buscar fora do mercado.  

 
Em 2013, no entanto, uma nova lei (12.815) mudou isso e voltou ao que era antes. 
Agora as empresas só podem contratar dentro do Ogmo.  

 
Além dessa vitória, os sindicatos fazem campanha para que outros terminais, fora dos 

portos públicos, também sejam obrigados a seguir a mesma regra. Por ora, eles não 
conseguiram emplacar a medida.  
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Controladores da Usiminas estão longe de acordo 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Prestes completar dois anos, a briga societária entre os sócios controladores da 
Usiminas – Techint/Ternium e Nippon Steel – se mostra longe de um desfecho. Logo 

após a siderúrgica ter conseguido alongar sua dívida, ponto crucial para a 
reestruturação da empresa, a Nippon evidenciou a falta de acordo com sua sócia ítalo-

argentina e voltou a bater na sua falta de concordância sobre a eleição de Sérgio Leite 
para a presidência da Usiminas, no lugar de Rômel de Souza, nome de confiança da 
empresa japonesa.  

 
Souza substituiu Julian Eguren em setembro de 2014, quando o até então presidente 

da Usiminas foi afastado com outros dois diretores, todos indicados pela Ternium. 
Desde então, os dois conglomerados siderúrgicos travam brigas, inclusive na esfera 
judicial.  

 
A posse de Leite, que está há 40 anos na Usiminas e que antes ocupava o cargo de 

vice-presidente comercial, vem sendo questionada pela Nippon na esfera judicial, em 
um processo que tramita em segredo de Justiça e que teve pedido de intervenção 
realizado pela japonesa.  

 
Na semana passada, a Nippon Steel jogou um balde de água fria naqueles que 

achavam que a Usiminas vivia dias mais tranquilos, com uma carta publicada na 
imprensa.  
 

O texto, que acabou não sendo bem recebido pelo mercado, tratava dos feitos de 
Souza e ainda de Paulo Penido, ex-conselheiro da Usiminas indicado pela Nippon, que 

faleceu no mês passado. “Sem a dedicação e o empenho demonstrados pelos srs. 
Rômel e Penido, a Usiminas não teria concluído o refinanciamento das dívidas, crucial 
para superar a crise histórica que enfrenta”, diz a carta, citando um provérbio sobre 

gratidão.  
 

Uma fonte próxima à Nippon Steel disse que a intenção dessa publicação foi exaltar a 
importância de Penido para a trajetória da Usiminas.  
 

Em meio ao mal-estar provocado pela carta, o conselheiro da Usiminas Luiz Carlos 
Miranda, representante dos empregados no colegiado, criticou, em artigo publicado na 

imprensa em Minas Gerais, o texto da Nippon, em que frisou ainda que a 
reestruturação da dívida foi trabalho de toda a companhia.  
 

“O que mais queremos nesse momento é a pacificação da empresa, para que ela tenha 
plenas condições de se dedicar apenas à geração de resultados positivos. (….) É 

inadmissível que, além do terrível momento pelo qual passa a indústria do aço no 
mundo e a degradada situação econômica e política no Brasil, a Usiminas tenha ainda 

que se desvencilhar de conflito sem precedentes entre os acionistas”, diz o conselheiro.  
 
“A conclusão do complexo processo de renegociação da dívida, conduzido ao longo de 

seis meses, representa um marco para a revitalização da empresa, que agora está 
completamente focada na melhoria dos resultados”, destaca a Usiminas em nota.  

 
Divisão  
Depois de um longo período de briga e sem acordo à vista, a única saída vislumbrada 

seria a separação da Usiminas, com Nippon Steel ficando com a usina de Ipatinga 
(MG) e Ternium com a unidade de Cubatão, na Baixada Santista, que está com a 

atividade primária paralisada desde o início do ano. Mas nada foi feito para viabilizar 
esse divórcio até aqui e o assunto está parado. 
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Opep pode entrar em acordo na reunião de quarta-feira, diz ministro da 

Argélia 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pode entrar em um acordo 

para congelar a produção durante a reunião da próxima quarta-feira, disse o ministro 
do petróleo da Argélia, Nourredine Bouterfa.  

 
A fala otimista do ministro vem após uma declaração, na semana passada, de que a 
reunião seria informal e não tinha como finalidade a tomada de decisões. Hoje, 

contudo, Bouterfa disse que “haverá um acordo em Argel ou os elementos para um 
acordo. Nós não podemos sair de mãos vazias”.  

 
Bouterfa falou que a reunião pode ser transformada em um encontro formal da Opep, 
com pontos a serem discutidos, incluindo o congelamento da produção, com a imediata 

redução, que poderia durar de seis meses a um ano.  
 

No mês de abril, em Doha, no Catar, os membros da Opep falharam na tentativa de 
entrar em um acordo, após a Arábia Saudita exigir a adesão do Irã. O ministro da 
Argélia negou que existam divergências com a Arábia Saudita, mas admitiu que o Irã 

“coloca um problema específico, que pode ser colocado como aceitável, técnica ou 
politicamente.”  

 
Segundo o ministro argelino, o preço do petróleo pode cair para US$ 30 o barril se não 
houver um acordo. “Opep não tem escolha a não ser tomar uma decisão, seja em 

Argel ou em Viena”, disse. O grupo se reúne formalmente em Viena no dia 30 de 
novembro.  

 
De acordo com Bouterfa, os membros do grupo perdem de US$ 300 milhões a US$ 
500 milhões por dia devido os baixos preços. 

 

Sindipetro-RJ convoca greve a partir de quinta-feira 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) comunicou que 

será deflagrada greve, por tempo indeterminado, a partir da meia noite da próxima 
quinta-feira, dia 29 de setembro.  

 
Segundo a nota disponível no site do sindicato, a greve foi deliberada em assembleias 
e atinge a categoria petroleira de todo o sistema Petrobras de representação do 

Sindipetro-RJ. 
 

Governo tem condições de baratear a gasolina, avalia Unica 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 

 
Inversão de taxação de combustível pode deixar gasolina mais barata, sem aumentar 
a inflação 

 
 

O diretor-técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Antonio Pádua 
Rodrigues, defendeu neste sábado, 24, que o governo reduza o preço da gasolina nas 
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distribuidoras e que a diferença seja substituída pelo aumento da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (Cide), com a manutenção nos preços do 
combustível do petróleo nas bombas.  

 
Segundo ele, com a operação inversa à feita no passado, o governo aumentaria a 

arrecadação, não geraria a inflação e ainda sinalizaria com a “tributação ambiental” 
da gasolina via Cide. 

 
Para ele, essa operação só é possível hoje por conta, além da queda do preço do 
petróleo, da priorização pela Petrobras do mercado de exploração de petróleo e a 

redução da participação da estatal na comercialização de combustíveis.  
 

“A partir do momento em que Petrobras decidir que não vai mais importar gasolina e 
que isso vai ser feito pelas distribuidoras, o preço cai. O que falta agora? Aproveitar a 
oportunidade de colocar imposto ambiental, dar o diferencial tributário sem impactar 

inflação com o aumento da arrecadação”, afirmou. 
 

Pádua também afirmou que os preços do etanol hidratado não tem muito espaço para 
subir nas usinas e deve haver uma estabilização a partir de outubro. Segundo ele, a 
expectativa natural é que a alta nos preços do hidratado nas bombas seja limitado 

pela paridade com a gasolina e, consequentemente, a demanda pelo combustível 
renovável seja freada.  

 
“Não tem muito espaço para aumentar preço. Se aumentar, perde a paridade, cai a 
demanda e a oferta se ajusta”, disse Pádua, durante o 5º Fórum Nacional de 

Agronegócios do Lide, em Campinas (SP). 
 

O preço do etanol hidratado nas usinas sobe há quatro semanas, segundo dados 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) e, no período, 
o litro comercializado pelas usinas saiu de R$ 1,5473, em média, para R$ 1,6910, alta 

de 9,3% no período. Em relação a igual período do ano passado, quando o litro era 
vendido por R$ 1,1683, em média, os preços de atuais de comercialização do hidratado 

são 44,7% maiores nas usinas. 
 
Segundo Pádua, além da produção menor do hidratado, essa diferença de preços 

ocorre pela mudança no cenário do setor sucroenergético decorrente da valorização 
do açúcar no mercado internacional. 

 
“Quando se combina empresas realizando caixa com exportação do açúcar e um 
patamar de preços melhores, a necessidade de gerar caixa diminui. Isso com que a 

venda do etanol seja em um patamar de preços também melhor”, disse Pádua. 
 

Acordo com a GM garante investimento de 554 mi de dólares canadenses, diz 

sindicato 

26/09/2016 – Fonte: R7 
 
O acordo fechado em 19 de setembro entre o sindicato Unifor do Canadá e a General 

Motors levará a montadora a investir 554 milhões de dólares canadenses (420,840 
milhões de dólares) em suas unidades locais, informou o grupo de trabalhadores neste 

domingo, antes de uma votação para ratificação do acordo. 
 
Em um documento publicado on-line, o sindicato disse que a maior parte do dinheiro 

irá para as unidades de Oshawa e St. Catharines, na província de Ontário, que vão 
receber 400 milhões e 150 milhões de dólares canadenses, respectivamente. 

 
O Unifor, que representa cerca de 4 mil trabalhadores da GM, tinha chegado a um 
acordo preliminar com a empresa apenas alguns minutos antes de um prazo greve.  
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Os trabalhadores votavam neste domingo se aceitam o acordo, que concedeu alguma 
segurança no emprego, mas com pensões menos favoráveis do que antes. A GM 
concordou em renovar o investimento em suas fábricas canadenses, enquanto o 

sindicato desistiu de benefícios de pensões definidas para os novos contratados. 
 

A ratificação, cujos resultados ainda não foram anunciados, deve afetar cerca de 16 
mil trabalhadores representados pelo Unifor com Fiat Chrysler e Ford Motor , cujos 

contratos também são negociáveis. 
 
Se o contrato com a GM for ratificado, o Unifor disse que vai negociar em seguida com 

a Fiat Chrysler. 
 

Indústria prepara início das operações de caminhões autônomos 

26/09/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

Com menos alarde do que ocorre com os automóveis, a indústria de caminhões e 
ônibus também prepara, para um futuro não muito distante, o início das operações de 

veículos de transporte de cargas e de passageiros sem motoristas, ou autônomos.  
 
A etapa que antecede esse processo, a de colocar no mercado veículos comerciais 

movidos 100% a eletricidade e totalmente conectados, com sistemas capazes de 
reconhecer pedestres ou de frear automaticamente na iminência de uma batida, 

começa a ser colocada em prática a partir de 2017 e 2018.  
 
São essas tecnologias que estão à mostra no Salão Internacional de Veículos 

Comerciais (IAA), o maior do mundo no segmento, que ocorre até o dia 29 de 
setembro, em Hannover, na Alemanha.  

 
O evento reúne mais de 2 mil fabricantes de caminhões, ônibus, vans, autopeças e 
implementos e é a maior vitrine do que será o futuro da mobilidade que, como sempre, 

chegará primeiro nos países desenvolvidos.  
 

A Mercedes-Benz já tem um ônibus sem motorista rodando, em fase de testes, em 
corredores de Amsterdã, na Holanda. O Future Bus, como é chamado, é uma das 
estrelas da marca no IAA, junto com um caminhão totalmente elétrico, o Urban e-

Truck, e uma van conceito, a Vision que, além de autônoma, atua em conjunto com 
mini robôs e drones na entrega de mercadorias em grandes centros urbanos.  

 
“Estamos abrindo as portas para o transporte sustentável, sem ruídos, sem emissões 
de poluentes e seguro”, diz o diretor global da área de desenvolvimento da 

Daimler/Mercedes, Sven Ennerst.  
 

A indústria, segundo ele, está atenta às demandas dos grandes centros urbanos, onde 
há um movimento cada vez maior para restringir o acesso de veículos de grande porte, 

poluentes e barulhentos.  
 
O caminhão e o ônibus elétrico devem ser produzidos comercialmente entre 2018 e 

2020 na Europa, Estados Unidos e Japão. Já a Vision, por ser autônoma, depende de 
mudança nas regulamentações.  

 
Pelo conceito mostrado no IAA, o veículo chega o mais próximo possível do seu destino 
e, se a rua estiver interditada, por exemplo, a entrega de pacotes será concluída por 

pequenos robôs transportados no compartimento de cargas, totalmente digital, ou por 
drones acoplados ao teto do veículo, que são controlados à distância por joysticks.  

 
Revolução  
Para o presidente da Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA), Matthias 

Wissmann, veículos autônomos começarão a circular, em etapas, entre 2020 e 2030. 
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“Nosso objetivo no longo prazo é uma direção livre de acidentes e mais eficiente”, 
explicou ele, durante a cerimônia de abertura do Salão Internacional de Veículos 
Comerciais ao público, na última quarta-feira.  

 
“A indústria está preparada para uma revolução”, afirma Andreas Renschler, 

presidente global do grupo Volkswagen/MAN, que também expõe um caminhão e um 
ônibus elétricos no evento.  

 

Indústria de transformação tem saldo positivo de empregos em agosto 

26/09/2016 – Fonte: Ministério do Trabalho 

 
Emprego formal continua trajetória de recuo de perda de postos e apresenta resultado 

positivo em 13 estados brasileiros. 
 
O emprego formal apresentou em agosto um recuo na trajetória de perda de postos 

de trabalho. No mês, a retração na geração de postos de trabalho foi de 0,09% em 
comparação a julho, com saldo negativo de 33.953 vagas. A perda, entretanto, foi 

significativamente menor do que a registrada em agosto de 2015, quando houve o 
fechamento de 86.543 vagas formais. 
 

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Ministério do Trabalho. O saldo de agosto foi 

oriundo de 1.253.728 admissões contra 1.287.681 desligamentos. No acumulado do 
ano, o nível de emprego formal apresentou declínio de 1,64%, correspondendo à perda 
de 651.288 postos de trabalho.  

 
Nos últimos 12 meses, o recuo foi da ordem de 1.656.144 empregos, retração de 

4,07%. Com o resultado, o estoque de emprego para o mês alcançou 39.042 
trabalhadores com carteira de trabalho assinada no país. 
 

Setores - Segundo o levantamento, três setores de atividade econômica 
apresentaram saldo positivo de geração de empregos no mês. A Indústria de 

Transformação registrou a maior alta, com a criação de 6.294 vagas, invertendo a 
tendência registrada em agosto de 2015.  
 

Dos doze ramos que compõem a indústria de transformação, destaca-se a produção 
de alimentos, com geração de 8.687 vagas, e o setor de calçados, com 2.684 novas 

vagas no mês. 
 
O setor do Comércio também apresentou saldo positivo, com geração de 888 postos 

no mês, seguido do setor de Extrativa Mineral, com um crescimento de 0,18% e a 
geração de 366 vagas de trabalho. Dentre os demais setores, os que registraram 

maiores perdas de emprego foram Construção Civil (-22.113 postos), Agricultura (-
15.436 postos) e Serviços (-3.014 postos). 

 
Dados estaduais - O emprego formal apresentou resultado positivo em 13 estados 
brasileiros, com destaque para Pernambuco (9.035), impulsionado pelo desempenho 

positivo da indústria de produtos alimentícios (7.016).  
 

O resultado é decorrente do impacto da alta do cultivo de cana de açúcar, que gerou 
1.323 postos de trabalho em todo o país. Paraíba registrou a criação de 5.905 postos 
de trabalho, seguida de Alagoas (4.099) e Santa Catarina (3.014). 

 
A maior queda no nível de emprego formal foi registrada no Rio de Janeiro, com o 

fechamento de 28.321 vagas, impactado pelo ramo Comércio e Administração de 
Imóveis (-8.395) e Serviços de Alojamento e Alimentação (-4.452), dados 
influenciados também pelo fim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Também 
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houve perda de vagas em Minas Gerais (-13.121), devido o fim do ciclo de produção 
de café, e Espírito Santo (-4.862). 
 

Confira mais detalhes no link http://pdet.mte.gov.br/caged. 
 

Com Navistar no grupo, VWCO pode ganhar fábrica de motores no Brasil 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Existe um possível ganho para a MAN Latin America com a aquisição de 16% de 

participação acionária da Navistar feita recentemente pela Volkswagen Truck & Bus, a 
holding de veículos comerciais do Grupo VW criada há um ano, que reúne MAN, Scania, 
VW Nutzfahrzeuge (comerciais leves) e a brasileira Volkswagen Caminhões e Ônibus 

(VWCO). A empresa americana é dona da marca de caminhões International e, no 
Brasil, da fábrica de motores diesel MWM, que há 30 anos fornece para a VWCO e 

desde 2011 produz de forma terceirizada o motor MAN D08 que equipa veículos da 
marca.  
 

O objetivo declarado do Grupo VW é entrar no mercado norte-americano, onde sua 
divisão de veículos comerciais não tinha atuação até agora. Mas existe clara influência 

colateral para a VWCO, que poderá ganhar uma unidade de motores se o negócio 
evoluir.  
 

Pelos sinais emitidos durante o IAA Commercial Vehicles, o salão de veículos 
comerciais de Hannover, na Alemanha, quando um caminhão International ProStar 

dirigido por Troy Clarke, CEO da Navistar, abriu um evento que a Volkswagen Truck & 
Bus fez para se apresentar à imprensa internacional, tudo indica que a intenção do 
Grupo VW é assumir o controle integral da empresa americana.  

 
“Você pode comprar”, disse em tom de brincadeira Clarke a Andreas Renchler, 

presidente da holding alemã, enquanto ele elogiava o porte vistoso do caminhão 
americano.  
 

Sintomaticamente, dois dias depois, na entrevista coletiva que a MAN Latin America 
organizou para a imprensa brasileira e latino-americana em Hannover, também 

estavam presentes como ouvintes na sala o próprio Clarke e o brasileiro Pérsio Lisboa, 
hoje chefe global de operações da Navistar. 

 
Mas ninguém quis adiantar nenhum possível aumento de sinergias das operações 
brasileiras. “Vocês terão de esperar algum tempo até que todas as possibilidades de 

cooperação entre as empresas sejam identificadas nos diversos mercados onde 
atuam”, disse Clarke.  

 
“O foco do negócio é o mercado dos Estados Unidos. No Brasil temos uma parceria de 
longa data e já produzimos 100 mil motores MAN (na MWM). Claro que poderemos 

estudar a produção de outros motores”, limitou-se a informar Roberto Cortes, 
presidente da MAN Latin America. Isso poderá afetar também os negócios com a 

Cummins, que hoje fornece a maior parte dos motores usados pelos caminhões 
Volkswagen.  
 

http://pdet.mte.gov.br/caged
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VWCO acelera passo internacional no IAA 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Cortes integra a nova holding do grupo e os produtos da VWCO no IAA de Hannover: 

mais internacionalização. 
 
Uma invenção brasileira criada há 35 anos, que por décadas foi o único braço do Grupo 

Volkswagen fabricante de veículos comerciais pesados, a Volkswagen Caminhões e 
Ônibus (VWCO) desde o ano passado é parte de uma grande divisão internacional da 

corporação, que replica seu nome em inglês, a VW Truck & Bus, que além da empresa 
com sede no Brasil reúne outras três marcas internacionais: MAN, Scania e VW 
Nutzfahrzeuge (comerciais leves).  

 
Foi assim criada a oportunidade para a VWCO ser tão multinacional quanto suas irmãs 

do grupo, com foco voltado aos mercados emergentes e planos de dobrar a 
participação das exportações no negócio. 
 

“Somos uma operação forte no Brasil que pertence a um grande grupo internacional, 
hoje um pouco diferente do que éramos como MAN Latin America. Agora nos 

apresentamos como Volkswagen Caminhões e Ônibus com ambições internacionais 
bem maiores”, explicou Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, nome oficial 
da empresa desde 2009, quando a VWCO foi comprada pela empresa alemã que, por 

sua vez, teve o controle acionário adquirido pelo Grupo VW em 2011.  
 

Cortes apresentou o plano de internacionalização da empresa durante o IAA, o maior 
e mais importante salão de veículos comerciais do mundo que acontece a cada dois 
anos em Hannover, na Alemanha – desta vez de 22 a 29 de setembro –, e desde 2002 

tem participação da VWCO com exposição de alguns veículos.  
 

“Costumo dizer que só a metade do mundo, o Hemisfério Sul, já está de bom tamanho 
para nós”, afirmou o executivo para resumir a parte do mundo que cabe à VWCO 
explorar com maior apetite daqui para frente.  

 
O principal objetivo é elevar a proporção das exportações dos atuais 15% da produção 

para 30% a 35%. “Já somos líderes em vendas no Brasil e não há motivos para não 
sermos também no resto da América Latina. Também vamos expandir as operações 

para outras regiões, especialmente África e Oriente Médio. Temos produtos 
apropriados para esses mercados”, diz Cortes.  
 

Este ano a VWCO mostrou alguns desses produtos no IAA. A marca trouxe um ônibus 
e dois caminhões com propostas alternativas de redução de emissões. O Volksbus 

18.280 urbano de piso baixo trazido a Hannover é movido a biodiesel de cana e 
encaroçado pela também brasileira Marcopolo.  
 

O cavalo mecânico Constellation 25.420 Prime tem cabine leito fabricada com 18% de 
materiais recicláveis e redução de massa, que redeu capacidade de carga uma 

tonelada maior em comparação com modelos do mesmo porte.  
 
Já o Constellation 24.280 chassi-cabine usa gás natural (GNV) para reduzir em 20% 

as emissões de CO2. “Enquanto muito se fala em eletrificação dos veículos comerciais 
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neste IAA, trouxemos alternativas mais viáveis para os mercados em que atuamos 
para reduzir emissões”, destaca Cortes.  
 

POTENCIAL 
A VWCO já exportou 100 mil veículos em sua história. “Temos uma meta de 

crescimento forte agora, mas já alcançamos isso antes. As exportações já chegaram 
a 28% da nossa produção, com pico de 14 mil unidades em um ano na década 

passada, e potencial para chegar a 17 mil se houvesse capacidade na época”, lembra 
Marcos Forgioni, diretor de vendas internacionais da MAN Latin America.  
 

Nesta década, o máximo exportado foi de 9,5 mil em 2011. Em 2015 o volume caiu 
para apenas 6 mil, número que deve ser repetido este ano. “É perfeitamente possível 

retomar os negócios e abrir novos mercados.  
 
A recuperação nas exportações brasileiras tem potencial para, pelo menos, crescer 

5%. E dependendo da mudança atual em economias vizinhas, não seria exagero 
pensarmos em crescimento de até dois dígitos porcentuais ao ano”, avalia Cortes.  

 
O executivo garante que agora, como parte do grupo Volkswagen Truck & Bus, existe 
uma mudança de foco com o objetivo de internacionalizar as operações da VWCO. 

“Não faz sentido depender de um país só.  
 

Temos mais possibilidades dentro de um grupo maior, com vocação para mudar o 
modelo e não colocar todas as laranjas em uma só cesta”, diz. No momento, a 
prioridade é abrir novos mercados para compensar as quedas de vendas no Brasil e 

na África do Sul.  
 

Cortes aposta na eficiência do consórcio modular de produção da fábrica de Resende 
(RJ), que completa 20 anos em novembro, para vender produtos competitivos no 
exterior. A planta brasileira opera com sete fornecedores atuando diretamente dentro 

da linha de produção. “Dessa forma conseguimos reduzir os custos no Brasil”, afirma.  
 

Para viabilizar os planos internacionais, a VWCO já tem 340 concessionários no mundo, 
156 no Brasil e 186 espalhadas por países da América Latina e África. Também tem 
linhas de montagem já instaladas no México e na África do Sul.  

 
Com 25 pontos de venda, a operação mexicana já cresceu 20% este ano e deve 

montar mil unidades em 2016, com perspectiva de alcançar 5 mil em três a cinco anos. 
Cortes revela que vai direcionar pequena parte dos recursos que restaram do atual 
programa de investimento da companhia, de R$ 1 bilhão no período 2012-2017, para 

abrir novas unidades no exterior.  
 

Ainda este ano começam a operar na África duas novas pequenas plantas para montar 
kits semidesmontados (SKD) de caminhões Volkswagen enviados de Resende, uma na 

Nigéria e outra no Quênia. “Ainda não estamos em boa parte dos mercados africanos 
e temos condições de avançar lá”, comenta Cortes.  
 

SINERGIA INTERNACIONAL 
Cortes também destacou a maior sinergia internacional com as demais empresas da 

Volkswagen Truck & Bus e a importância que a VWCO ganhou dentro do grupo com a 
formação da holding:  
 

“Agora fazemos parte do conselho da companhia, temos um assento e voz. Mostramos 
nossos veículos no IAA desde 2002, esta já é a oitava vez, mas é a primeira como 

protagonista, nossa marca (VWCO) está escrita em português no grupo”, disse o 
executivo durante o evento de apresentação global da divisão de veículos comerciais 
do Grupo VW, que também teve a presença de um caminhão Volkswagen Constellation 

25.420 Prime, modelo que celebra os 10 anos de criação da linha Constellation.  



“Já foram produzidos 130 mil caminhões Constellation no Brasil, é uma história de 
grande sucesso, graças ao bom trabalho da equipe no Brasil, onde está a nossa base 
especialista em mercados emergentes, com produtos eficientes e robustos, que serão 

lançados em mais países fora da América Latina”, confirmou Andreas Renchler, CEO 
da Volkswagen Truck & Bus, na abertura do evento. “Estou seguro que a expansão 

internacional (da marca VWCO) será um sucesso”, completou.  
 

“Com a formação da holding ganhamos acesso ao que não tínhamos quando éramos 
uma ilha isolada, com 500 engenheiros. Agora temos 8 mil na companhia com acesso 
a muito mais tecnologia”, acrescenta Cortes.  

 

Caoa quer desintermediar a compra de serviços 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Desintermediação na aquisição de serviços é uma das estratégias visualizadas por Ivan 
Witt, diretor de compras e RH do Grupo Caoa, para otimizar resultados. Responsável 

pelo suprimento de materiais produtivos e não produtivos, ele está empenhado no 
contato direto com fornecedores, sem recorrer a intermediários, especialmente na 

área de serviços.  
 
Outra providência de seu departamento é a análise dos dados em profusão que exigem 

a intervenção de engenheiros especializados em estatística. “Na área de compras 
valorizamos o atendimento rápido, qualidade, inovação e a garantia de suprimento”, 

esclarece. 
 
Um dos grupos de trabalho com atuação decisiva para o sucesso do departamento é 

a área de inteligência de compras, que busca trazer métricas de mercado e promover 
o benchmarking, avaliando os resultados em comparação com objetivos pré-definidos.  

 
“Essa equipe olha o futuro, analisa a saúde financeira, a evolução do parque industrial 
e as melhores práticas do mundo, com atenção especial para as modernas técnicas de 

compras”, explica. 
 

Ivan Witt tem triplo desafio na sua posição. Além de ser responsável pelo 
abastecimento da fábrica de automóveis e caminhões de Anápolis (GO), ele responde 

pelos suprimentos às 148 lojas das revendas das marcas Hyundai, HB (caminhões), 
Subaru e Ford e ainda promove a gestão dos funcionários de todo o grupo.  
 

As compras não produtivas representam 12 mil itens e 25% a 35% do total, cabendo 
o restante às compras produtivas. Estas últimas são coordenadas por oito 

engenheiros.  
 
A prestação de serviços internos pela área de compras é vital para a saúde dos 

negócios da Caoa, estendendo-se pela segurança, limpeza, frotas e viagens. A área 
de RH é um dos principais clientes e tem no plano médico uma das maiores demandas, 

junto com vale transporte, alimentação e treinamento.  
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De maneira geral, os serviços mais requisitados estão no campo do transporte, obras 
civis, engenharia (desenvolvimento, testes e homologações), tecnologia da informação 
e recursos humanos.  

 
São preocupações destacadas a inflação nos custos dos planos de saúde (o dobro da 

inflação corrente) e a oneração na área de logística, que traz na planilha de despesas 
os serviços com motoristas, pedágio, combustível e pneus.  

 
Uma das soluções para ganhar eficiência e reduzir custos foi a adoção do milk run, 
que recolhe os componentes nas fábricas dos fornecedores. A consolidação dos 

suprimentos é promovida em Barueri, próximo a São Paulo, para o envio à fábrica de 
Anápolis. 

 
Uma das iniciativas com bom retorno foi a substituição de embalagens, que hoje são 
totalmente retornáveis. As embalagens de peças importadas são descartáveis em 

grande parte. 
 

Na central de serviços compartilhados, que atende as equipes de compras produtivas 
e não produtivas e também a inteligência de compras, a aquisição de serviços de 
viagens é um exemplo das iniciativas que visam à desintermediação de mercado.  

 
“Não é nosso core business, mas representa uma tendência global e um fator 

importante de economia e velocidade no atendimento”, afirma Ivan Witt, enfatizando 
que seu pessoal está sempre atento à aquisição direta de serviços. 
 

Carros autônomos podem gerar mercado de US$ 5 bilhões em conteúdo 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
Os carros autônomos impactam fortemente o modelo de negócio das montadoras e 
devem ainda criar novos mercados. Um deles é o de conteúdo para esses veículos, 

segmento que pode chegar a US$ 5 bilhões anuais, segundo Elliot Garbus, gerente da 
divisão de soluções de transporte da Intel. O executivo participou de evento da SAE 

Internacional em Detroit, nos Estados Unidos.  
 
Segundo a agência Automotive News, ele defendeu que ao tirar do motorista a função 

de dirigir, este ficará em busca de “coisas para ler, assistir ou escutar”. Em resumo, 
existe ampla gama de possibilidades de manter o condutor ocupado.  

 
O especialista aponta que esses recursos serão importantes já no futuro próximo. A 
expectativa dele é de que o conteúdo oferecido dentro do veículo permitirá que as 

pessoas fiquem à vontade com a tecnologia. Ele lembra que muitos consumidores têm 
dificuldade de confiar a condução ao carro.  

 
Entre os recursos para ajudar nesse processo estão mapas que mostram aos 

ocupantes o que as câmeras e sensores estão detectando. “Enxergar o que o veículo 
enxerga gera confiança”, acredita.  
 

Garbus defende que a tecnologia será aliada da criação de novos hábitos para os 
antigos motoristas, como checar e-mails, procurar por um restaurante próximo ou 

assistir a vídeos. 
 

Marcopolo reduz participação na canadense New Flyer 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

A Marcopolo decidiu vender uma parte da participação que detém na New Flyer 
Industries, fabricante de ônibus canadense. A companhia brasileira entregou 4,5 
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milhões de ações que equivaliam a 7,4% do controle da empresa por 181,8 milhões 
de dólares canadenses, aproximadamente US$ 138 milhões.  
 

Mesmo depois da operação, a Marcopolo segue como acionista majoritária na New 
Flyer, com fatia de 10,8% do capital da empresa. A companhia enfatiza que pretende 

manter esta participação, já que o negócio no Canadá é um pilar importante de sua 
estratégia internacional. 

 
As duas empresas firmaram parceria em 2013, quando definiram cooperação em 
engenharia, compras e outras atividades operacionais. O objetivo é seguir trabalhando 

nestes termos, além de explorar oportunidades para o lançamento de produtos da 
Marcopolo no Canadá e nos Estados Unidos e das soluções da New Flyer em outros 

mercados globais.  
 
A companhia brasileira enfatiza que segue em busca de aumentar sua competitividade 

no mercado de ônibus. Entre as ações para isso estão o fortalecimento das 
exportações, redução de despesas e custos indiretos, além da aquisição do controle 

total da Neobus, realizada no fim do ano passado 
 

Maxion Wheels lança roda de aço mais leve para OEM 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Maxion Wheels aproveita a 66ª edição do IAA Commercial Vehicles, maior salão de 

veículos comerciais e de componentes que acontece em Hannover, na Alemanha, para 
lançar a roda de aço mais leve para o segmento: a partir de um processo inovador 
que a empresa desenvolve, o novo produto deverá pesar 30 kg.  

 
Segundo a companhia, a roda de aço mais leve do mercado atualmente é a Gen34, de 

22,5” x 9,0”, cujo peso é de 34 kg. A estimativa é de que a nova roda chegue ao 
mercado europeu em 2020. 
 

“Sabemos que uma das principais preocupações dos nossos clientes é a redução das 
emissões de CO2, à medida que os fabricantes de veículos europeus se veem diante 

de metas agressivas definidas pela Comissão Europeia”, afirmou o diretor geral da 
Maxion Wheels, Pieter Klinkers.  

 
“Reduzir o peso do veículo é uma estratégia importante, pois caminhões mais leves 
significam menos consumo de combustível, que significa menos emissões. A Maxion 

Wheels sempre se esforça para liderar o desenvolvimento de novas tecnologias no 
setor para fornecimento de rodas de aço mais leves para veículos comerciais e, nesse 

aspecto, conseguimos inovar com a Gen34, que pesa apenas 34 quilos.  
 
Com um design sofisticado e o uso de técnicas de fabricação internacionais, mais de 

5 quilos de aço foram eliminados nos últimos anos, sem sacrificar a confiabilidade e a 
durabilidade do produto. Isso representa uma economia de aproximadamente 35/40 

quilos em um veículo”, completou. 
 
Segundo o executivo, a Gen34 começará a ser fabricada em 2017: “Continuaremos a 

trabalhar duro para que essas rodas pesem aproximadamente 30 quilos até 2020”, 
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concluiu. 
 
A empresa também lançou na feira a tecnologia MaxSmart, que combina as rodas de 

aço para caminhão da Maxion com um sistema de sensores para capturar e comunicar 
uma grande variedade de dados sobre os pneus e sobre as rodas, tanto para o 

motorista quanto para a frota.  
 

“A segurança do motorista na estrada é uma das maiores questões do setor. No 
momento certo, os dados coletados serão informados ao motorista. Com isso 
queremos contribuir para a prevenção de acidentes e evitar reparos onerosos aos 

veículos”, disse Klinkers.  
 

“A roda MaxSmart da Maxion Wheels usa a energia cinética do movimento das rodas 
para alimentar constantemente os sensores que estão coletando e comunicando a 
carga das rodas, a força de aperto para o eixo, a temperatura e a pressão dos pneus. 

Esses dados são carregados no veículo e para a nuvem e revertidos em informação 
sobre a segurança do veículo para o motorista e para a frota.” 

 
Segundo a empresa, a tecnologia MaxSmart está em fase de teste e deverá estar 
pronta para produção em 2017. 

 

Foton inicia produção de pré-série na Agrale 

26/09/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

A Foton já fabrica seus primeiros caminhões na linha de montagem da fábrica da 
Agrale em Caxias do Sul (RS), onde a montadora decidiu iniciar suas atividades 
industriais no País de forma temporária. Por lá, a empresa está montando os chamados 

pré-série, que representa a fase de testes da linha de produção com o modelo já 
validado com os fornecedores e apto para o mercado. 

 
A primeira unidade foi mostrada pelo presidente do conselho da Foton Caminhões, Luiz 
Carlos Mendonça de Barros, ao governador do estado, José Ivo Sartori, que visitou a 

unidade caxiense.  
 

“Os primeiros caminhões produzidos pela Foton no Brasil atestam a capacidade da 
linha adotada no Rio Grande do Sul em atender as exigências de qualidade da marca 

e de levar adiante seu projeto de estabelecimento no País. Estamos em fase de testes 
de produção dos caminhões e o início da fabricação nacional deverá acontecer no final 
de outubro”, disse Mendonça de Barros. 

 
A linha de produção adotada pela Foton em Caxias do Sul é resultado de um acordo 

firmado em março deste ano com a Agrale, que prevê o uso de uma linha de montagem 
para a produção de seus caminhões enquanto a fábrica própria da montadora chinesa 
estiver em fase de construção em Guaíba (RS).  

 
“Mantemos rigorosamente os nossos planos de produção de veículos comerciais no 

Brasil para este ano. Os caminhões produzidos na linha provisória já contarão com 
índices de nacionalização superiores a 65%. Com isso, teremos acesso ao Finame e, 
certamente, no ano que vem, quando vamos inaugurar a fábrica própria em Guaíba, 

este índice estará próximo aos 70%”, diz Mendonça de Barros.  
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Para o executivo, a ideia de fabricar os caminhões de maneira temporária em uma 
linha exclusiva foi colocada em prática em tempo recorde. “Em menos de seis meses 
já temos o primeiro produto que chamamos de pré-série. Certamente, no fim do 

próximo mês, a linha passará a fabricar nossos caminhões em ritmo normal para 
atender a demanda do mercado interno”.  

 
“Estamos iniciando uma nova linha de produção de caminhões exatamente no 

momento mais crítico da crise econômica brasileira, o que demonstra claramente que 
nossos planos para o País são de longo prazo e a total confiança que a Foton chinesa 
deposita no potencial de crescimento econômico nacional”. 

 
“É uma alegria estar acompanhando a história da Foton e enxergar que sua parceria 

com a Agrale demonstra que todos podem trabalhar juntos e que, com coragem e 
determinação as coisas podem ser realizadas.  
 

Essa ação também representa a confiança da Foton no Rio Grande do Sul. Serão novos 
produtos, novos empregos, novas rendas, novas tecnologias. Nós estamos criando 

aqui oportunidades. Quero desejar muito sucesso a Foton”, declarou o governador do 
Rio Grande do Sul.  
 

Lexmark oferece solução de gerenciamento de conteúdo (ECM) para auxiliar 

órgãos do Judiciário no Brasil 

26/09/2016 – Fonte: CIMM 
 
Para auxiliar os órgãos do setor judiciário brasileiro no atendimento da Resolução do 

Conselho de Justiça Federal nº 313, de 22/10/2014, que dispõe sobre o Plano 
Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal, bem como a Resolução 

do Conselho Nacional de Justiça nº 90, de 29/09/2009, que trata do nivelamento da 
tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário, a Lexmark, empresa de 
tecnologia que cria softwares, hardwares e serviços empresariais, apresenta sua 

plataforma de ECM, que abrange soluções de captura, tratamento, armazenamento, 
busca, distribuição e compartilhamento seguro de documentos e informações 

eletrônicas. 
 
De acordo com Carlos Eduardo Bretos, vice-presidente e gerente geral da Lexmark 

para a America Latina, foi feito todo um trabalho de adequação da plataforma de ECM 
(Gerenciamento de Conteúdo Empresarial, pela sigla em inglês) da Lexmark para 

torná-la aderente à legislação brasileira. “Combinamos o que há de mais moderno no 
gerenciamento de conteúdo às especificidades exigidas pelos CJF e CNJ para ajudar 
as diversas esferas do Judiciário a garantirem à sociedade uma prestação jurisdicional 

acessível e rápida”, diz Bretos. 
 

O ECM da Lexmark para o Judiciário é composto por equipamentos multifuncionais e 
aplicativos dedicados para as mais diversas atividades desse segmento, que 

envolvem: 
 

o Gerenciamento de Documentos: para acesso e uso seguro de todas as 

informações vitais no contexto das aplicações, processo e dispositivos que 
estiverem disponíveis. 

o  Gerenciamento de Registros e de Informações: assegura conformidade e 
controle a todo o ciclo de vida de registros eletrônicos por meio da tecnologia 
certificada Lexmark, de acordo com as diretrizes do Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos (DoD 5015.2). 
o Gerenciamento de vídeo e rich media: agrega mais valor a conteúdos de 

vídeo, áudio e outros, a partir do gerenciamento avançado e opção de entrega 
na nuvem. 
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o Assinatura digital: automatiza e acelera os processos de assinatura digital 
(certificação), mantendo todos os requerimentos legais da assinatura à tinta em 
papel. 

o Software de colaboração de documentos na nuvem: para 
compartilhamento de arquivos de forma segura entre dispositivos e usuários, 

tanto dentro, quanto fora da organização 
 

Abimaq realiza curso sobre manuais de instrução para fabricantes do setor 

26/09/2016 – Fonte: CIMM 
 

Capacitar as empresas fabricantes de bens de capital para a elaboração de manuais 
de instrução é o foco do curso “Como Elaborar Manuais de Instruções para Máquinas 

e Equipamentos”, que será realizado pela ABIMAQ, nos dias 28 e 29 de setembro, na 
sede da entidade. 
 

Os manuais de instrução são uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, de 
acordo com a Lei nº 8.078/90, e da NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos, conforme Portaria nº 3.214/78, que determinam que os produtos 
devem ser acompanhados dos seus respectivos manuais de instruções, nas relações 
de compra e venda.  

 
Com isso, o fabricante cumpre o direito básico do consumidor de acesso à informação 

correta, clara, precisa e didática sobre as características técnicas do produto, 
qualidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

Além disso, traz segurança jurídica necessária para o fabricante. 
 

O curso, ministrado pelo engenheiro de segurança do trabalho, Luiz Carlos Devienne 
de Almeida, é voltado a profissionais de publicação técnica, engenharias elétrica, 
mecânica, de segurança e assistência técnica e demais interessados no assunto, que 

tenham familiaridade com a NR-12. 
 

O programa compreende os seguintes itens: 
 

 O profissional – Rotina de trabalho do profissional da área de publicação técnica; 

oportunidades de negócios; 
 Manuais como requisito da NR-12 – Os benefícios e as importâncias dos manuais 

para os fabricantes: Imagem da empresa, qualidade para o produto, segurança 
jurídica. O que deve ser observado na NR-12 durante a elaboração de um 
manual? 

 Exportação para Europa – Se a intenção for exportar para a comunidade 
europeia, o que deve ser observado? Aspectos positivos e novas oportunidades 

para os fabricantes na exportação; exigências no processo de exportação na 
Diretiva 2006/42. Marcação CE. 

 Normas Técnicas e manuais – Quais as relações entre as Normas Técnicas e os 
manuais de instruções? Informações para uso na apreciação e redução de riscos 
Abordagem conforme a ABNT NBR ISO 12100. Por que pesquisar no catálogo 

da ABNT? 
 Elaboração de manuais – Como estruturar um manual de instruções conforme 

a NR-12 e diretiva europeia? Capítulos; recomendações e aspectos de 
segurança; procedimentos de manuseio, instalação, operação, manutenção, 
garantias de uma máquina. O que deve ser observado na redação técnica? 

 Traduções – Tenho que escrever um manual em outro idioma, o que fazer? 
Conselhos na elaboração de manuais em outros idiomas; aspectos normativos 

e legais do país importador que devem ser observados. 
 Gestão - Como fazer a gestão de uma documentação técnica na empresa? Quais 

os benefícios? Revisões de manuais. 

mailto:http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14811-abimaq-realiza-curso-sobre-manuais-de-instrucao-para-fabricantes-do-setor


 Aplicativos - Quais os aplicativos recomendados para escrever um manual de 
instruções? Vantagens e desvantagens de cada um. 

 

Serviço 
Curso “Como Elaborar Manuais de Instruções para Máquinas e Equipamentos” 

Local: Sede da ABIMAQ – Avenida Jabaquara, 2925 - São Paulo (SP) (próximo à 
Estação São Judas do Metrô) 

Data e horário: 28 e 29/09/2016 das 9h às 17h 
Inscrições pelo site: www.abimaq.org.br 
Mais informações: (11) 5582-6321/6313 / capacitacao@abimaq.org.br 

 

ZWSoft anuncia ZW3D 2017 Beta para expandir o projeto de chaparias e 
ganhar produtividade no CAM 

26/09/2016 – Fonte: CIMM 
 

ZWSoft, fornecedor de soluções avançadas de CAD/CAM para a indústria de 
manufatura, anunciou a versão ZW3D 2017 Beta, trazendo novos recursos e várias 

melhorias para aumentar a eficiência e minimizar custos gerais no processo de 
concepção e fabricação de produtos.  
 

Um dos avanços de maior destaque no ZW3D 2017 beta é a expansão da capacidade 
de trabalho com chapa metálica, entregando aos engenheiros e designers uma melhor 

experiência de uso. 
 
Por exemplo, o novo recurso de flange “hem” recém-adicionado permite a criação 

flange expandida com todos os tipos de bainha pré-definidos necessárias e previstas; 
o totalmente novo comando “jog” ajuda os usuários a criarem 2 dobras ao mesmo 

tempo para uma melhoria da produtividade utilizando a tecnologia de projeto; a flange 
integral reforçada e flange parcial permitem aos usuários controlar intuitivamente 
dimensão com arrasto do mouse; novas ferramentas de edição foram inclusas para 

evitar necessidade de reprogramação. 
 

"Aplicamos muitos recursos de P&D no módulo de chapa", disse Colin Lin, diretor de 
Negócios ZW3D Overseas, "Você certamente receberá um ZW3D muito mais amigável 
e produtivo na versão ZW3D 2017", complementou. 

 
CAM de alto desempenho para aumentar a produtividade 

O módulo CAM no ZW3D 2017 beta vem com várias novas funcionalidades muito úteis, 
em busca de melhorar a eficiência e confiabilidade da usinagem CNC. 
 

Por exemplo, a operação de acabamento flat foi adicionado para detectar 
automaticamente todos os planos e gerar caminho de ferramenta em conformidade 

com apenas um clique, o que reduz o tempo de programação em até 50%. Estratégias 
de fresa e torno podem agora ser simuladas no mesmo ambiente, o que ajuda os 

usuários analisarem de forma intuitiva cada estado da manufatura para assegurar o 
processo de usinagem.  
 

Exchange Melhor compactação de arquivos para facilitar o compartilhamento 
de dados  

Opções de controle mais flexíveis foram fornecidas no formulário de configuração para 
comprimir arquivos Z3. Agora salvar grandes montagens no ZW3D 2017 é muito 
rápido.  

 
Especialmente, o tamanho de dados como NX, Step e Z3 podem ser reduzidos em 

cerca de 30% quando comparado com versões anteriores, o que poupa 
significativamente o tempo de transferência e comunicação de dados. 
 

 

http://www.abimaq.org.br/
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Aumenta busca por certificação ambiental de pequenas e médias 

26/09/2016 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Para aumentar as oportunidades comerciais, pequenos negócios no país têm buscado 
certificações ambientais. Os selos são pré-requisito para fornecer para algumas 
empresas ou obter financiamentos.  

 
"Aumenta o número de empresas de micro a médio porte que buscam certificação, 

seja porque fornecem para grandes marcas preocupadas com isso, seja para participar 
de financiamentos ou no mercado externo", diz Lucas Engelbrecht, da consultoria SGS.  
Os selos ambientais são exigidos em vários processos de licitação e ajudam nos 

negócios, diz Beatriz Cricci, CEO da BR Goods, fabricante de divisórias hospitalares e 
cortinas em Indaiatuba (SP).  

 
Ter a ISO 14001 foi fundamental para a empresa de 25 funcionários ser fornecedora 
da Rio-2016. "Clientes perguntam se temos a ISO antes de solicitar orçamento", conta.  

A certificação ocorreu em 2014, depois de dez meses de adaptação e custo de R$ 30 
mil. O descarte correto de resíduos era o principal gargalo, solucionado com escolha 

de empresas licenciadas para recebê-los, e com o reaproveitamento de insumos.  
 
"O passo inicial para a sustentabilidade deve ser a ISO 14001, porque faz uma análise 

crítica da produção e do ciclo do produto", afirma Renata Menezes, da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). O custo varia conforme a área da empresa 

e seus impactos ambientais.  
 
"A certificação traz um salto gerencial para a empresa, que institui procedimentos com 

alto padrão de qualidade", analisa Suenia Sousa, gerente do Centro Sebrae de 
Sustentabilidade. E ainda pode gerar economia de até 30% em gastos com energia e 

de até 20% na compra de insumos, de acordo com ela.  
 
Além do ISO, outras certificações comuns no país são o LEED e o Acqua (para 

edificações), o Procel (eficiência energética), o FSC (áreas e produtos florestais) e o 
Rótulo Ecológico da ABNT.  

 
*  

PASSO A PASSO DA CERTIFICAÇÃO  
Mapa dos impactos 
Na primeira etapa são analisados o consumo de água e de matérias-primas (como 

combustível), as emissões de gases do efeito estufa, o uso resíduos perigosos e o risco 
de contaminação . 

Treinar é preciso 
Em um segundo momento, os funcionários aprendem os novos processos e a 
importância da lógica sustentável. Também são feitos ajustes necessários para se 

adequar a legislação ambiental  
Mudanças definidas 

Por último, é preciso estabelecer indicadores de desempenho. Eles vão definir os níveis 
de redução de consumo de água e de energia, a meta de diminuição de emissões de 
CO2 e o tamanho do aumento do tratamento de resíduos  

mailto:http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1816346-aumenta-busca-por-certificacao-ambiental-de-pequenas-e-medias.shtml


Fontes: Lucas Engelbrecht, da SGS, Renata Menezes, da ABNT, e Suenia Sousa, do 
Centro de Sustentabilidade do Sebrae  
 

FIESC e INSS assinam cooperação pela saúde do trabalhador 

26/09/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 

 
Da esquerda para a direita: Rogério de Gouvêa (Sindicarne), Côrte, Kathia Maria 
Moreira Braga (superintendente Regional Sul do INSS), Gadelha e Pereira em 
assinatura de termo de cooperação (Foto: Fernando Willadino) 

 
A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), por meio do SESI, e o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) assinaram, nesta sexta-feira (23), termo de 
cooperação que visa ao desenvolvimento de ações em conjunto para a reabilitação de 
trabalhadores afastados. A iniciativa também prevê uma unidade de operações-piloto 

onde o SESI e o INSS poderão ampliar ações em benefício dos industriários.  
 

O documento, que foi assinado pelos presidentes da FIESC, Glauco José Côrte, e do 
INSS, Leonardo de Melo Gadelha, firma também a adesão do Instituto na realização 
de ações a serem promovidas pela Aliança Saúde Competitividade. 

 
“Em todo o país, e em Santa Catarina não é diferente, temos um grande número de 

afastamentos do local de trabalho em razão de doenças não ocupacionais, mas sim 
relacionadas ao estilo de vida, como é o caso do estresse, obesidade, uso de drogas e 
bebida. Este convênio de cooperação com o INSS possibilitará atuarmos juntos a favor 

da saúde e da segurança do trabalhador”, afirmou o presidente da FIESC, Glauco José 
Côrte. 

 
“Estamos convictos de que precisamos aprimorar nossos processos. Propomos a 

construção de um modelo calcado no trinômio inovação, transparência e eficiência”, 
disse o presidente do INSS, Leonardo de Melo Gadelha, acrescentando que o resultado 
da parceria é benéfico para todos, inclusive a sociedade.  

 
“Pessoas reabilitadas para o mercado de trabalho são reinseridas na sociedade, voltam 

a produzir e gerar riquezas e se completam como cidadãos. Além disso, o INSS deixa 
de ter um gasto adicional. É um sistema que, se conseguirmos fortalecer, traz ganhos 
para todos: para o Estado, no sentido da economia pelo fato de contar com a 

contribuição; para as empresas, que voltam a ter profissionais qualificados atuando, 
e para o indivíduo, que se insere na sociedade de uma maneira mais efetiva”, 

enfatizou. 
 
“O desafio da saúde e segurança é sistêmico. Não podemos apenas trabalhar uma 

agenda protocolar e burocrática, ligada somente às normas regulamentadoras, pois 
essas são leis e estão estabelecidas. Precisamos, sobretudo, transformá-las em ações 

efetivas para a melhoria da qualidade de vida, da saúde e da segurança dos 
trabalhadores e das condições dos ambientes de trabalho.  
 

É necessário sair de uma pauta meramente operacional para uma pauta mais 
estratégica. Todas as entidades estão em prol dessa causa e desejamos poder 

contribuir de forma efetiva com essa missão”, declarou o superintendente do SESI/SC, 
Fabrizio Machado Pereira. 
 

mailto:http://portalcontabilsc.com.br/noticias/fiesc-e-inss-assinam-cooperacao-pela-saude-do-trabalhador/


De acordo com o INSS, por ano, no Brasil, cerca de 500 mil pessoas são declaradas 
afastadas por tempo indeterminado, mas somente 50 mil delas têm acesso à 
reabilitação profissional. Em Santa Catarina, mais de 20 mil pessoas também não tem 

acesso à reabilitação.  
 

Neste primeiro momento, o SESI planeja criar um modelo de trabalho que mostre 
métricas de impacto desse cenário no Estado e quanto o INSS conseguiria economizar 

com um programa em conjunto para a reabilitação de trabalhadores. A expectativa é 
que as pessoas possam se recuperar de um quadro de doença em um prazo menor, 
por meio de novas formas de tratamento. 

 
A atuação do SESI em conjunto com o INSS já ocorre em alguns municípios. Em 

Capinzal, por exemplo, as entidades já desenvolvem ações de reabilitação profissional 
em parceria com indústrias locais.  
 

Em Joinville está se iniciando um diálogo para cooperação de ações voltadas para a 
requalificação dessas pessoas, uma vez que nem todos os afastados conseguem 

desempenhar as mesmas funções de antes. Por este motivo, esses trabalhadores 
passam por uma reabilitação vocacional, onde são oferecidos cursos de educação 
básica para jovens e adultos, entre outros. 

 

Micros e pequenas empresas buscam soluções de TI para driblar a crise 

26/09/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 
A crise econômica no país e a necessidade cada vez maior de controle e planejamento 

financeiro está aumentando a busca de soluções de tecnologia de gestão por parte das 
Micros e Pequenas Empresas (MPEs).  

 
De acordo com estatísticas do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), 
existem mais de 15,8 milhões de MPEs, que representam cerca de 91% das empresas 

ativas no Brasil. 
 

Aproximadamente 46% são do setor de serviços e 43% do comércio. São segmentos 
que cada vez mais sentem a necessidade de novas ferramentas para gestão de seus 
negócios e também para adaptações às obrigatoriedades de novos documentos fiscais 

eletrônicos da legislação brasileira. 
  

Prova desse aumento da procura é o crescimento de vendas de empresas 
desenvolvedoras de soluções nessa área. Um exemplo é o sistema de gestão online 
myrp, que pode ser usado tanto por empresas da indústria, serviços ou comércio, que 

registrou um aumento de 30% nos últimos 12 meses, no número de clientes que 
utilizam o sistema.  

 
Para atender essa demanda, os desenvolvedores da ferramenta criaram 

funcionalidades específicas para esse público. “Foram disponibilizados novos relatórios 
para facilitar ainda mais o entendimento do fluxo de caixa, trabalhar a margem de 
contribuição dos produtos, gerar as comissões, entre outros”, explica o gerente de 

desenvolvimento do myrp, Rafael Mueller.  
 

O uso do sistema permite a gestão eficiente de uma micro e pequena empresa, 
incluindo mecanismos importantes para o corte de custos, como o acompanhamento 
do fluxo de caixa e controle de estoque. 

  
“Mesmo em uma época de crise, quando os investimentos ficam sempre mais restritos, 

os pequenos empreendedores ainda estão apostando nas soluções de tecnologia como 
uma forma de tornarem seus negócios mais produtivos e eficientes, pois são 
ferramentas que trazem um retorno rápido”, analisa o diretor técnico do myrp, Tibério 

César Valcanaia. 

mailto:http://portalcontabilsc.com.br/noticias/micros-e-pequenas-empresas-buscam-solucoes-de-ti-para-driblar-crise/


Corpo de Bombeiros cria ferramenta para otimizar processo de regularização 

de pequenas e microempresas no Paraná 

26/09/2016 – Fonte: Corpo de Bombeiros/PR 

 
Inserido num processo de readequação do Processo de Licenciamento Prévio de 

Regularização de Empresas, o Corpo de Bombeiros do Paraná, em conjunto com a 
Celepar, Junta Comercial do Paraná e Sebrae, criou um acesso no site da instituição 

militar que permite aos micro e pequenos empreendedores efetuarem o requerimento 
de uma maneira mais rápida e segura.  
 

O lançamento da novidade foi na manhã desta terça-feira (20/09) no Sebrae do 
Rebouças, em Curitiba (PR), mas já estava funcionando desde às 16 horas de segunda-

feira (19/09). 
 
“Com certeza agilizará os processos de alvará, a Redesim faz essa integração junto 

com o Sebrae e com a Junta Comercial do Paraná, uma articulação em todo estado 
para uma cerelidade desses procedimentos e esse licenciamento prévio, que hoje está 

sendo lançado, é importantíssimo.  
 
Em poucos minutos o empresário, o microempresário, aquele que tem uma empresa 

de pequeno risco vai conseguir o seu licenciamento e isso agilizará a emissão do alvará 
de funcionamento”, disse secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Cyllêneo 

Pessoa Pereira Júnior. 
 
De acordo com o Chefe da Seção de Segurança contra o Incêndio e Pânico major 

Gerson Gross, o avanço faz parte de uma série de ajustes do projeto Redesim que visa 
a otimização do processo de abertura e regularização de micro e pequenas empresas, 

dispensando a vistoria preliminar no imóvel.  
 
O Licenciamento Prévio destina-se à edificações, áreas de risco e estabelecimentos 

com área menor ou igual a 200 m² construídos e que a atividade econômica seja de 
baixo risco. 

 
“Antes, o usuário demorava até quatro dias para conseguir a liberação. Com essa nova 
ferramenta disponibilizada no site do Corpo de Bombeiros, o processo pode ser 

concluído em sete minutos. Vale ressaltar que isso vale para os cidadãos que se 
encaixarem nos requisitos para abertura de micro e pequeno empreendimento”, disse. 

 
“O processo de abertura da empresa se dará de maneira totalmente desburocratizada 
dando agilidade a esse processo, permitindo desenvolvimento econômico e social do 

nosso estado, mas, ao mesmo tempo, observando as regras de segurança, posto que 
logo em seguida, após a liberação da empresa, o Corpo de Bombeiros fará a visita 

num momento posterior àquele estabelecimento para identificar as existências das 
condições necessárias de segurança”, disse o Comandante do Corpo de Bombeiros, 

coronel Juceli Simiano Júnior. 
 
O acesso será pelo site www.bombeiros.pr.gov.br no ícone PREVFOGO. Ali, o usuário 

vai preencher um formulário com os seus dados pessoais e os do empreendimento e, 
se o perfil do cidadão se enquadrar nos requisitos estabelecidos, o processo se abre 

em sete minutos. Se a empresa estiver no baixo risco, a liberação do documento é 
gratuita. Após o processo, a primeira vistoria dos bombeiros tem um custo. 
 

“Esse processo de modernização atende ao requisito da lei estadual 163 que trata da 
simplificação de abertura de empresas. O Corpo de Bombeiros é o segundo órgão 

estadual a adequar-se a essa ferramenta e isso é mais um passo na desburocratização 
dos processos de licenciamento prévio e de regularização de empreendimentos”, falou 
o major Gross. 
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Além do Corpo de Bombeiros, participaram do projeto a Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária, a Secretaria de Planejamento, a Junta 

Comercial, a Receita Estadual, a Secretaria de Saúde, o Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) e a Secretaria Municipal de Urbanismo.  

 
Segundo o major Gross, todos os órgãos estão empenhados em simplificar os 

processos e integrar o cruzamento de dados. “Nosso objetivo é aperfeiçoar ainda mais 
o trabalho e num futuro próximo todas as informações das instituições envolvidas 
serão reunidas na Junta Comercial”, afirmou. 

 
Segundo o Superintendente do Sebrae, Vitor Roberto Tioqueta, o envolvimento do 

Corpo de Bombeiros foi primordial para que os novos estabelecimentos estejam dentro 
dos parâmetros de segurança. “O Corpo de Bombeiros entendeu as necessidades das 
empresas do Paraná ao simplificar e facilitar todo o processo burocrático, assumindo 

um compromisso junto com as outras entidades do estado para buscar um melhor 
resultado para todas as empresas no Paraná”, disse. 

 
AUTORIDADES – Prestigiaram o evento o secretário de Planejamento, Cyllêneo Pessoa 
Pereira Júnior, o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Júnior, 

o Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Mariano de Oliveira; o 
Presidente da Junta Comercial do Paraná, Ardisson Naim Akel e o Coordenador de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial da Secretaria do Planejamento e Presidente 
da Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa e Microemprendedores 
Individuais, Ercilio Santinoti. 

 
Também estiveram presentes o Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros (7º 

GB), Ricardo Silva; o Comandante do 1º GB, tenente-coronel Wellington de Farias 
Ramos Júnior; o Diretor de Operações do Sebrae, Julio Cezar Agostini, e o Chefe da 
Seção de Segurança contra o Incêndio e Pânico, major Gerson Gross, o Coordenador 

de Políticas Públicas do Sebrae, Luiz Marcelo Padilha, e o Coordenador do Fórum 
Permanente das Microespresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná, Mário Dória. 


