27 DE SETEMBRO DE 2016
Terça-feira


ENCONTRO DE NEGÓCIOS DO PROJETO LOW CARBON BUSINESS ACTION IN
BRAZIL



SEM PREVISÃO DE TÉRMINO, GREVE NOS BANCOS FAZ TRÊS SEMANAS NO PARANÁ



BANCÁRIOS E FENABAN VOLTAM A NEGOCIAR EM BUSCA DE ACORDO QUE COLOQUE
FIM À GREVE



AS REIVINDICAÇÕES DOS BANCÁRIOS



GREVE DOS BANCOS NÃO AFETA AGENDAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO



INVESTIMENTO DIRETO NO PAÍS SOMA US$ 7,208 BI EM AGOSTO, DIZ BC



ERA DIGITAL DITA TENDÊNCIAS DISRUPTIVAS NO MARKETING AUTOMOTIVO



AUTOPEÇAS FATURAM 2,6% A MENOS NO ACUMULADO DO ANO



IPP RECUA 0,26% EM AGOSTO ANTE -0,57% EM JULHO, APONTA IBGE



MERCEDES-BENZ AMPLIA CAPACIDADE DO SUPERARTICULADO



ZF AMPLIA ATUAÇÃO COM COMPRAS E PARCERIAS



RENAULT-NISSAN ASSINA PARCERIA COM MICROSOFT



PREÇOS DOS PRODUTOS NA SAÍDA DAS FÁBRICAS CAEM 0,26%



CONSÓRCIO DE MÁQUINAS REGISTRA ALTA EXPRESSIVA



FABRICANTES FECHAM ACORDOS GLOBAIS PARA EXPORTAR CAMINHÕES



COM COMPASS, FIAT FAZ NOVA INVESTIDA EM SUVS



OMC REDUZ PARA 1,7% PROJEÇÃO DE AVANÇO DO COMÉRCIO MUNDIAL EM 2016



INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS CRESCE 11% EM AGOSTO



UGT PEDE AO GOVERNO MAIS DIÁLOGO COM CENTRAIS SOBRE REFORMA



FIESC APRESENTA PROPOSTA PARA MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA



REFORMA TRABALHISTA REDUZIRIA CUSTO DAS 300 MIL AÇÕES QUE O PAÍS TEM
POR ANO



REFORMA TRABALHISTA AINDA CARECE DE DISCUSSÃO MAIS PROFUNDA, DIZEM
CEOS



O QUE AS REFORMAS TRABALHISTAS NA FRANÇA E ALEMANHA PODEM ENSINAR
PARA O

BRASIL



REFORMA QUER ACABAR COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO



TEMER ESTUDA DEIXAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA DEPOIS DAS ELEIÇÕES



NÚMERO DE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS AUMENTA 16,5% NO ANO



GOVERNO FEDERAL ESTUDA RETOMAR TRILHOS ABANDONADOS POR
CONCESSIONÁRIAS



CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 1,3 PONTO EM SETEMBRO ANTE AGOSTO,
REVELA



PERCEPÇÃO DE INVESTIDOR INTERNACIONAL SOBRE BRASIL É A PIOR POSSÍVEL,
DIZ



FGV

FIBRIA

PETROLEIROS ANUNCIAM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO A PARTIR DE
QUINTA-FEIRA



EMBRAER CONFIRMA CORTE DE QUASE 8% DA FORÇA DE TRABALHO COM
PROGRAMA DE DEMISSÃO



CUSTO DA CONSTRUÇÃO SOBE 0,37% EM SETEMBRO



CONSUMO DE GÁS NO BRASIL CAI EM JULHO COM DEMANDA MENOR POR
INDÚSTRIAS E TÉRMICAS



RETOMADA DO CRÉDITO NO BRASIL LEVARÁ TEMPO, DIZ AGÊNCIA MOODY'S



SETOR DE BENS DE CONSUMO DEVERÁ SER O PRÓXIMO A TER ONDA DE
REESTRUTURAÇÕES



CSN PODE VENDER 25% DE PRODUTORA DE MINÉRIO PARA CHINESES, DIZ
AGÊNCIA



CLUBE DOS 100%: AÇÕES DE SIDERURGIA DOBRAM DE VALOR NO ANO



CAS JÁ PODE VOTAR PROJETO QUE CRIA NOVA MODALIDADE DE AÇÃO
TRABALHISTA



SENADO TERÁ DE DECIDIR ENTRE DUAS VISÕES DE TERCEIRIZAÇÃO

CÂMBIO
EM 27/09/2016
Compra

Venda

Dólar

3,240

3,241

Euro

3,631

3,632

Fonte: BACEN

Encontro de Negócios do Projeto Low Carbon Business Action in Brazil
27/09/2016 – Fonte: CIN
O SINDIMETAL/PR divulga o encontro de negócios do Projeto “Low Carbon Business
Action in Brazil (LCBA)”. O evento é uma iniciativa da União Européia para aproximar
720 Pequenas e Medias Empresas (PMEs) do Brasil e dos 28 Estados membros da
União Européia (UE) a partir de uma série de encontros de Matchmaking empresarial
entre setembro de 2015 e fevereiro de 2018.
As rodadas de negócios vão fomentar o intercâmbio de experiências inovadoras,
apoiando empresas em sua transição às tecnologias e processos de baixa emissão de
carbono em 8 sub-setores da economia e áreas afins - as que contribuem com a maior
parte das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil.
O Projeto promoverá acordos de cooperação para maior competitividade e
sustentabilidade ambiental.

Sem previsão de término, greve nos bancos faz três semanas no Paraná
27/09/2016 – Fonte: G1/PR

A greve dos bancários no Paraná, que teve início no dia 6 de setembro, completa três
semanas nesta terça-feira (27) sem avanço nas negociações. Ao todo, 837 agências
bancárias e 11 centros administrativos fecharam em todo o estado e mais de 21 mil
trabalhadores estão de braços cruzados.
Os dados são do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região e foram divulgados no
fim da tarde de segunda-feira (26).

Em Curitiba, a greve avançou em outros quatro bairros, onde foram fechadas mais
agências: nove a mais que na véspera do final de semana, na sexta-feira (23).
Em Curitiba e Região Metropolitana (RMC), a estimativa do sindicato é a de que 15,6
mil trabalhadores estão paralisados, o que representa 86% da categoria.
A greve não prejudicou o atendimento nos caixas eletrônicos das agências, mas
aumentou o atendimento nas casas lotéricas em até 40%, segundo o Sindicato dos
Empresários Lotéricos do Paraná (Sinlopar). Com isso, as filas são inevitáveis. Veja
dicas do Procon-PR para evitar o pagamento de juros e multas.
Reivindicações
Os bancários reivindicam reajuste salarial de 14,78%, o que significa 5% de aumento
real acima da inflação, além de participação nos Lucros e Resultados (PLR) de três
salários, mais R$ 8.317,90 fixos para todos.
A categoria quer também piso salarial de R$ 3.940,24 (equivalente ao salário mínimo
do Dieese em valores de junho último). Outra importante reivindicação diz respeito
aos vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor de R$ 880,00
ao mês para cada (salário mínimo nacional).
Além disso, os trabalhadores do ramo financeiro ainda querem melhores condições de
trabalho, com o fim das metas abusivas e do assédio moral. Garantia do emprego,
mais contratações, fim da rotatividade e combate às terceirizações diante dos riscos
de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da ratificação da Convenção 158
da OIT, que coíbe dispensas imotivadas fecha.
Pauta nacional
A categoria rejeitou a proposta Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste
de 6,5% sobre os salários, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e os auxílios
refeição, alimentação, creche, e abono de R$ 3 mil.
Os sindicatos alegam que a oferta ficou abaixo da inflação projetada em 9,57% para
agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para o bolso de cada bancário.
Os bancários querem reposição da inflação do período mais 5% de aumento real,
valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$
3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, além de outras
reivindicações.
Segundo a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban, o braço sindical dos bancos), a
proposta representa um aumento, na remuneração, de 15% para os empregados com
salário de R$ 2,7 mil, por exemplo.
Para quem ganha R$ 4 mil, o aumento de remuneração será de 12,3%; e, para salários
de R$ 5 mil, equivale a 11,1%. O piso salarial para a função de caixa, com o reajuste,
passaria a R$ 2.842,96, por jornada de seis horas/dia.
No ano passado, no Paraná, a greve da categoria durou 20 dias.
Bancários e Fenaban voltam a negociar em busca de acordo que coloque fim
à greve
27/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban)
voltam à mesa de negociação nesta terça-feira, 27, às 14h, para tentar chegar a um
acordo que coloque fim à greve dos bancários, que completou 21 dias nesta segundafeira, 26. A informação é do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

“Na sexta-feira (23), enviamos carta à Fenaban reiterando nossa disposição para
negociar com os bancos. Esperamos que eles voltem à mesa de negociação com uma
proposta condizente com seus lucros.
Já são 17 dias sem nova proposta e os trabalhadores e a população não podem ser
prejudicados pela ganância dos banqueiros”, disse em nota a presidente do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Juvandia Moreira.
Um balanço feito pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região mostra
que 913 locais de trabalho, sendo 10 centros administrativos e 903 agências, fecharam
nesta segunda-feira. Estima-se que mais de 32 mil trabalhadores participaram das
paralisações.
A data-base dos bancários é 1º de setembro. A categoria entregou pauta com as
reivindicações no dia 9 de agosto e, após cinco rodadas de negociação com a Fenaban,
não houve acordo para o índice de reajuste e demais reivindicações.
No dia 30/8 os bancos apresentaram proposta com reajuste de 6,5%, com R$ 3.000
de abono para os trabalhadores. A categoria rejeitou a proposta e a greve teve início
no dia 6 de setembro. A segunda proposta aconteceu no último dia 9, com reajuste de
7% (com 2,39% de perda salarial) e abono de R$ 3.300, rejeitada na mesa de
negociação.
Nas outras duas reuniões, em 13 e 15 de setembro, não houve mudança na proposta.
O sindicato dos bancários pede 14,78% de reajuste (alta real de 5%, considerando a
inflação).
Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na
última sexta-feira, do lado dos bancos, não há a expectativa de um impacto do acordo
salarial com a classe que justifique a elevação dos guidances de despesas para o ano,
segundo fontes.
Ainda que o aumento fique acima do orçado pelas instituições, em torno dos 7%,
explica um executivo, será compensado com corte de custos e também de
funcionários. “Os bancos estão cada vez mais eficientes. Se aperta de um lado, sai do
outro. Os bancos terão de desligar mais gente”, afirma um executivo.
Além disso, o impacto da paralisação nos resultados dos bancos é cada vez menor,
em meio à migração das transações bancárias para os canais digitais, como o internet
banking e o mobile banking.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) destacou, em nota ao Broadcast na
sexta-feira que o uso de canais alternativos às agências bancárias para fazer
operações, especialmente os meios eletrônicos, tem sido eficaz para minimizar os
efeitos da greve. Juntos, internet banking e mobile banking responderam 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”, reforça a Febraban.
“A tendência é impactar cada vez menos. Cada vez mais as operações são on-line e
digitais”, diz um analista de bancos.

As reivindicações dos bancários
27/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
O QUE OS BANCÁRIOS PEDEM –
reajuste - 5% mais a inflação de 9,62% - benefícios - R$ 880 em vales-alimentação,
refeição, 13ª cesta e auxílio-creche - piso - R$ 3.940,24 (equivalente ao salário mínimo
do Dieese)
O QUE OS BANCOS OFERECEM >>> reajuste - 7% sobre salário e benefícios - abono
- R$ 3.300 - piso - R$ 2.856,31
BANCOS DURANTE A GREVE
1 - Pagar contas O cliente do banco pode utilizar internet banking e aplicativos para
celular do banco para efetuar o pagamento.
Para isso, confira se as senhas os aplicativos estão funcionando e vá a agências ainda
não paralisadas para atualizá-las.
Os caixas eletrônicos e correspondentes bancários, como agências lotéricas, Correios
e até alguns supermercados também recebem pagamentos de contas. Em caso de
dificuldade, o cliente pode entrar em contato com a empresa e pedir alternativas para
realizar o pagamento.
É importante registrar o pedido, enviando por e-mail ou anotando o número de
protocolo de atendimento.
Caso o fornecedor não dê opções para pagar a conta, o consumidor deve usar esses
documentos para reclamar junto a um órgão de defesa do consumidor.
2 - Transferências de dinheiro.
É possível fazer por internet banking, celular, caixa eletrônico e atendimento por
telefone. Atenção: os valores das transferências podem ser limitados por esses canais,
dependendo do seu perfil de renda e padrão de gastos.
Se existe a previsão de uma transferência nos próximos dias, procure uma agência
que ainda esteja funcionando
3 - Investimentos e resgates Também podem ser feitos por internet, aplicativo, caixa
eletrônico e central de atendimento por telefone.
Seja qual for o canal de atendimento, lembre-se de pesquisar o rendimento oferecido
e as taxas cobradas para aplicar ou resgatar o dinheiro aplicado
4 - Empréstimos e financiamentos Os bancos também oferecem crédito pessoal em
condições pré-aprovadas nas plataformas de atendimento eletrônico.
Lembre-se, no entanto, que as taxas nessas modalidades costumam ser altas e devem
ser usadas apenas em emergências.
Para quem precisa renegociar dívidas, os grandes bancos oferecem plataformas de
renegociação sem atendimento ou então permitem o envio de propostas pela internet.
A documentação para financiamento imobiliário é entregue na agência. Esse tipo de
crédito tende a ficar suspenso durante a greve.

Greve dos bancos não afeta agendamento de seguro-desemprego
27/09/2016 – Fonte: Bem Paraná

A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos comunica aos
trabalhadores que, apesar da greve dos bancos, a atendimento para requerer o
seguro-desemprego pode ser agendado normalmente.
Não é necessário ter sacado o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço para requerer
o seguro. Basta apresentar o extrato de depósito do FGTS fornecido pela empresa no
ato da rescisão do contrato de trabalho. O benefício também pode ser retirado nos
terminais de autoatendimento, com o cartão cidadão e a senha cadastrada.
As vagas são disponibilizadas de segunda a sexta-feira, de acordo com a capacidade
operacional de cada agência, com atendimento a partir das 8h, em dias úteis.
“Todo o trabalhador que ainda não requereu seu benefício deve ir a qualquer agência
ou aos terminais de autoatendimento, pois este é um direito dele e que deve ser
utilizado”, ressaltou o secretário da Justiça, Artagão Júnior.
Caso a data de dispensa do trabalhador seja anterior a 8 de junho - dia do início da
greve dos bancos – ele deve procurar a agência do trabalhador mais próxima e levar
a documentação necessária para atendimento imediato, independente de
agendamento. Para agendar o seguro-desemprego acesse
www.aplicacoes.trabalho.pr.gov.br/agendamento/index.php
Investimento Direto no País soma US$ 7,208 bi em agosto, diz BC
27/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 7,208 bilhões em agosto,
informou nesta segunda-feira, 26, o Banco Central. O resultado ficou dentro das
estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast com 13 instituições financeiras, que
iam de US$ 5,000 bilhões a US$ 8,000 bilhões, com mediana de US$ 7,000 bilhões.
Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de agosto ficaria em US$ 7,000 bilhões. A
estimativa da autarquia foi feita com base nos números até 19 de agosto, quando o
País havia recebido US$ 5,200 bilhões em recursos externos.
No acumulado de 2016, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor
produtivo soma US$ 41,101 bilhões.
Já no acumulado dos últimos 12 meses até agosto deste ano, o saldo de investimento
estrangeiro ficou em US$ 74,001 bilhões, o que representa 4,17% do Produto Interno
Bruto (PIB).
Investimento em ações
O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em US$ 1,511 bilhão
em agosto, informou o Banco Central. Em igual mês do ano passado, o resultado havia

sido negativo, em US$ 917 milhões. No acumulado deste ano, porém, o saldo está no
azul em US$ 7,422 bilhões.
Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País
ficou negativo em US$ 3,834 bilhões em agosto e negativo em US$ 15,551 bilhões no
acumulado do ano.
Em agosto do ano passado, essas aplicações estavam positivas em US$ 741 milhões
e, no acumulado dos oito primeiros meses de 2015, positiva em US$ 18,719 bilhões.
O saldo do ano passado foi de US$ 16,296 bilhões.
Taxa de rolagem
O Banco Central informou que taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo
prazos captados no exterior ficou em 195% em agosto. Esse patamar significa que
não houve captação de valor em quantidade similar para rolar compromissos das
empresas no período. O resultado ficou acima do verificado em agosto do ano passado,
quando a taxa havia sido de 171%.
De acordo com os números apresentados nesta segunda pelo BC, a taxa de rolagem
dos títulos de longo prazo, antes chamados de “bônus, notes e commercial papers”
ficou em 30% em agosto. Em igual mês de 2015 havia sido de 63%. Já os empréstimos
diretos atingiram 240% no mês passado, ante 215% de agosto do ano passado.
No acumulado do ano, a taxa de rolagem total ficou em 58%. Os títulos de longo prazo
tiveram taxa de 36% e os empréstimos diretos, de 64% no período.
Era digital dita tendências disruptivas no marketing automotivo
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business

As novas tendências do relacionamento entre as empresas e os consumidores ditadas
pela era digital foi o debate central do IV Fórum de Marketing Automotivo realizado na
segunda-feira, 26, em São Paulo por Automotive Business.
Todos os palestrantes alertam que o que se projetava sobre uma nova realidade digital
não está mais em um futuro próximo ou distante: já está acontecendo, e embora seja
só o começo, este cenário mostra que este relacionamento exigirá muito mais do que
já foi feito até agora em termos de inovação.
Desde a chegada da internet, a sociedade vive uma evolução sem precedentes, mesmo
sendo considerada a quarta revolução industrial, que envolve, entre outros termos, a
internet das coisas.
A conectividade está em todo e qualquer lugar – sem exceções – seja na rua, nas
praças, no ônibus, no computador, no escritório, na smartTV, no supermercado, na
concessionária: difícil imaginar um lugar onde a internet não possa chegar, e o céu
não é o limite.
Diante deste cenário disruptivo, os clientes cada vez mais inseridos na conexão digital
estão exigindo uma nova relação entre empresa e consumidor – que por sua vez
ganhou status de usuário em tudo, inclusive dentro do carro.

E é neste universo – ora estimulante e excitante, ora assustador pela velocidade em
que acontece e de seu alcance – que as companhias já compreenderam a necessidade
de se reinventarem a fim de acompanhar e fazer parte do universo destes usuários do
novo milênio.
“Estamos diante de uma geração viciada em aplicativo, 100% digital, multiconectados
e que vão definir o consumo – inclusive de carros – nos próximos 20 anos”, argumenta
Daniel Domeneghetti, CEO da Dom Strategy Partners. Para ele, as empresas devem
se perguntar se estão preparadas para conversar com estas pessoas:
“Qual é a experiência efetiva que a marca [montadora] proporciona para o cliente? E
não é melhorando um produto atual – com a inserção de um sensor de
estacionamento, por exemplo – que vamos atender estas pessoas. Isto ajuda os
usuários de hoje, que ainda gostam de dirigir e de ter um carro.
Esta nova geração digital já está revendo o conceito da posse do veículo porque o
futuro estará baseado em três pilares: mobilidade, convergência e colaboração. Este
novo cliente está ancorado no uso do veículo e não mais na propriedade”.
O executivo reforça que tudo o que poderá ser digital o será: “porque faz sentido para
a lógica do bolso: é mais eficiente, mais rápido e abre um leque incrível de
oportunidades”.
Para Bruna Terra, analista do Google para a indústria automotiva, uma das novas
tendências que sua empresa, o maior gigante da internet, denomina como cultura da
expectativa já vem sendo utilizada em larga escala nos mercados de varejo e se
tornando cada vez mais comum na indústria automotiva, ainda vista como tradicional
e que começa a se apropriar desta ferramenta:
“Essa cultura da expectativa alimenta os dois lados: pelo da indústria, cria novidades
para o mercado – como o anúncio de um lançamento da Tesla, por exemplo, que
anunciou em março deste ano um carro em um evento fechado para convidados, mas
cujo produto ainda não está disponível.
Já pelo lado do consumidor, gera o desejo – usando o mesmo exemplo da Tesla, este
carro só chega no fim de 2017, mas já rendeu uma pré-venda de 400 mil unidades e
uma receita projetada em US$ 14 bilhões”, revela.
Estratégia diferente dos moldes tradicionais das montadoras foi feita pela FCA com o
lançamento do Fiat Mobi. Segundo Maria Lúcia, gerente de comunicação da marca no
Brasil, o novo modelo já foi pensado para a era digital.
Ela conta que na fase de pré-lançamento, a empresa soltou somente o nome do carro,
mas sem mencionar nada referente a ele, apenas para começar a gerar o assunto,
principalmente nas mídias sociais, o que segundo ela, deu resultado.
“A ideia desde o começo era lançá-lo com uma transmissão ao vivo pelas redes, para
ser visto fora de lá, por isso chamamos influenciadores para o evento, para falar do
carro em seus próprios canais, para seus milhões de seguidores, porque o Mobi traz
esse conceito da nova mobilidade urbana conectada”, conta.
Para a executiva, “pensar maneiras de fazer comunicação onde a pessoa já está
inserida digitalmente é uma vantagem no processo de relacionamento. O grande
desafio tem a ver com essa história da marca que se é, que marca se quer ser e a
forma que queremos surpreender as pessoas. Só se constrói uma marca para ser mais
e melhor e isso passa por entender e achar a maneira de falar com esse consumidor”,
explica.

Em sua análise, o diretor da KPMG para o setor automotivo, Ricardo Bacellar afirma
que o grande problema que se impõe às montadoras nesta conjuntura é entender o
potencial do possível cliente antes mesmo dele chegar às concessionárias.
“Já há ferramentas disponíveis para identificar clientes digitais – como as redes sociais,
por exemplo - e ao se pensar nessas estratégias ela deve abranger todo o ciclo, desde
a pesquisa dessa pessoa até sua experiência no pós-venda”, defende.
Além de identificar o cliente, Bacellar orienta a monitorar sua experiência – o que
também pode ser feito pelas redes, utilizando tal recurso para observar ainda as ações
de insucesso da concorrência.
Proporcionar a customização qualificada de atendimento a partir de um check-in do
cliente ao chegar na concessionária também se mostra como possibilidades de
estreitamento do relacionamento.
“É fundamental essa postura pró-ativa e não reativa, desenvolver novos serviços e
pensar em soluções disruptivas, como por exemplo, mudar a experiência de um recall
de forma positiva ou ainda, aplicar preço individualizado por meio das tecnologias de
smartphone. A diferenciação pode gerar fidelização”, afirma.
Autopeças faturam 2,6% a menos no acumulado do ano
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business

O faturamento líquido do setor de autopeças de janeiro a julho foi 2,6% menor que o
registrado no mesmo período do ano passado. Os negócios com as montadoras
registraram queda de 6,1%. Por outro lado, o mercado de reposição anotou alta de
3,2%.
Os negócios intrassetoriais cresceram ainda mais no período, 13,4%. As exportações
recuaram 0,15% em reais e, quando convertidas em dólares, revelam queda de
17,3%.
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças) a partir de pesquisa mensal feita com 64
empresas que representam 32,2% do faturamento do setor.
Vale dizer que desde abril a participação das montadoras no faturamento das
fabricantes de autopeças vem crescendo e atingiu 62,2% em julho. Mesmo assim, a
capacidade ociosa do setor de componentes continua acima dos 50%.
E o emprego nacional no acumulado de janeiro a julho registra queda de 15,4% no
confronto com os mesmos sete meses do ano passado.

IPP recua 0,26% em agosto ante -0,57% em julho, aponta IBGE
27/09/2016 – Fonte: DCI

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de
transformação, registrou queda de 0,26% em agosto, informou na manhã desta terçafeira, 27 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do mês de
julho foi revisada de uma redução de 0,56% para recuo de 0,57%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e
fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.
Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 4,15% nos preços em
agosto, após recuo de 11,94% em julho. Já a indústria de transformação registrou
redução de 0,38% no IPP de agosto, ante queda de 0,21% em julho.
Com o resultado anunciado nesta terça-feira, o IPP de indústrias de transformação e
extrativa acumula queda de 0,93% no ano e avanço de 3,03% em 12 meses.
Mercedes-Benz amplia capacidade do superarticulado
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A Mercedes levará à FetransRio 2016 a versão aprimorada de seu ônibus
superarticulado, que teve a capacidade de passageiros ampliada em cerca de 10%. O
modelo pode transportar até 223 passageiros, sendo o maior superarticulado para
corredores BRT do mundo e também o maior ônibus articulado da montadora.
O anúncio do modelo foi feito durante o IAA, salão para veículos comerciais que ocorre
a cada dois anos em Hannover, na Alemanha, e termina em 29 de setembro. A
FetransRio se realiza entre os dias 23 e 25 de novembro no Riocentro.
“Ele já opera em fase de testes no maior BRT do Brasil, do Rio de Janeiro, que foi
utilizado por 11,7 milhões de pessoas durante os Jogos Olímpicos”, afirma o vicepresidente de vendas, marketing, peças e serviços, Roberto Leoncini.
O modelo manteve o comprimento total de 23 metros dos outros superarticulados,
mas uma nova posição da captação de ar para o motor permitiu maior aproveitamento
de espaço interno, especialmente na parte traseira.
Reforços estruturais e na articulação possibilitaram a configuração do salão de
passageiros com 48 assentos (um deles para cadeirante) e espaço para 175 pessoas
em pé.

Pela versatilidade, o superarticulado Mercedes teve boa aceitação nas companhias de
transporte que atuam na cidade de São Paulo. Das mais de mil unidades vendidas no
País, 90% estão na capital paulista.
Um destaque desse chassi é o quarto eixo direcional, que melhora sua capacidade de
circulação em trechos com curvas mais fechadas. A Mercedes-Benz oferece ao
mercado assessoria especializada em transporte de passageiros com uma equipe
focada em sistemas como o BRT, apoiando clientes, órgãos gestores e consultorias.
A marca está em grandes corredores brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo
Horizonte, Brasília e Curitiba) e também na Colômbia, Chile, México, Turquia e África
do Sul.
ZF amplia atuação com compras e parcerias
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business

Durante o salão de veículos comerciais (IAA) de Hannover, na Alemanha (22 a 29 de
setembro), a ZF reafirmou sua estratégia de ampliar sua atuação como fornecedor de
sistemas completos de assistência à direção para caminhões e ônibus. Para isso, a
empresa alemã foi às compras com bastante apetite nos últimos tempos.
Há um ano, concluiu a compra da companhia americana TRW por US$ 11 bilhões,
ganhando assim competência na área de sensores, radar veicular, atuadores
mecatrônicos e direção, que já está usando com intensidade em seu Innovation Truck
mostrado no IAA.
Nessa rota, a companhia também fechou acordo de parceria com a Wabco para
desenvolver um sistema de frenagem automática com desvio de obstáculos em caso
de necessidade.
Em agosto foi comprada participações acionárias de 40% na Ibeo, especialista na
tecnologia LIDAR (sensor de distância a laser), e na empresa indiana de softwares
doubleSlash. Agora a mira da ZF está voltada para a Haldex, fabricante sueca de
sistemas de freios e suspensões pneumáticas para veículos pesados e carretas.
O objetivo de tantas aquisições é bastante claro: a ZF pretende ser um dos maiores
(senão o maior) entre os fornecedores de tecnologias de alta complexidade que vão
mover os caminhões e ônibus de um futuro não muito distante, que começa a se
mostrar por meio de funções automatizadas de direção, aceleração, frenagem,
navegação, conectividade e propulsão elétrica, cada vez mais presentes nos veículos
comerciais pesados.
“Para oferecer soluções completas de assistência à condução precisamos integrar
todos esses sistemas. Nossos clientes seguem as megatendências da indústria rumo
à eletrificação, direção autônoma e conexão total para reduzir consumo e aumentar a
eficiência logística de seus veículos.
Nós precisamos seguir esse mesmo caminho. Com os nossos produtos, atendemos às
grandes tendências de automatização, integração, segurança e eletrificação. É isso
que garantirá nosso futuro”, disse Stefan Sommer, CEO da ZF, em sua apresentação
no IAA.

Os alvos dessa estratégia tecnológica relatada por Sommer são sistemas de
inteligência artificial que enxergam, analisam e agem com pouca interferência
humana, resumidos pela empresa no slogan “ver, pensar, agir”.
Isso envolve centrais de gerenciamento com enorme capacidade processamento e
análise de dados, com funções de autoaprendizagem (self learning), e atuadores
mecatrônicos.
INNOVATION TRUCK
Boa parte dessa visão está embarcada no Innovation Truck da ZF apresentado no IAA,
que tem sensores por todos os lados para monitorar a rota (é o “ver”), computadores
de alta velocidade para avaliar essas informações (é o “pensar”) e atuadores que
dirigem o veículo dentro da faixa de rodagem sem que o motorista precise colocar as
mãos no volante, executam frenagem e desvios automáticos de emergência e até
fazem manobras autônoma de estacionamento em uma doca com um simples clique
no tablet (é o “agir”).
“Com a nossa orientação tecnológica, podemos abranger todos os principais aspectos
da condução autônoma e fazer com que os veículos tenham características humanas
– esse é o nosso grande diferencial”, explica Sommer.
Basicamente, o Innovation Truck apresenta três funções de condução semiautônomas.
O primeiro é o programa de manobras evasivas (EMA, na sigla em inglês), um projeto
que a ZF desenvolveu em parceria com a Wabco, que conduz de forma automática
caminhões puxando semirreboques em situação de risco, acionando os freios e a
direção para desviar de algum obstáculo à frente e assim evitar colisões.
O sistema de direção assistida em rodovias Highway Driving Assist (HDA) mantém o
caminhão na faixa de rodagem e conserva a distância adequada de segurança do
veículo à frente.
O terceiro recurso é usado em terminais de carga e descarga: o SafeRange conecta o
veículo ao terminal por meio de sensores e estaciona sozinho o caminhão na doca
desejada, evitando colisões na manobra e reduzindo os tempos de parada.
A tudo isso se junta a mobilidade elétrica e híbrida, antes uma exclusividade de vans
e caminhões de pequeno porte, que agora está migrando para os modelos
semipesados e pesados que precisam fazer entregas em cidades e, ao mesmo tempo,
cumprir com legislações de emissões cada vez mais restritivas em países da Europa e
América do Norte.
De olho em mais esta tendência, a ZF criou uma divisão de eletromobilidade para
concentrar o desenvolvimentio de novos sistemas elétricos de propulsão. Mas a
empresa já atua nessa área com alguns motores elétricos para caminhões, presentes
tanto em seu Innovation Truck (para manobras de estacionamento sem emissões),
como em protótipos de caminhões elétricos que foram apresentados no IAA pela
Mercedes-Benz e MAN.
A ZF estima que o mercado de veículos híbridos ou totalmente elétricos deverá crescer
sete a dez vezes até 2025. “Faremos parte desse crescimento e definiremos o mercado
com as nossas competências no campo da integração de chassis, driveline e sistemas
eletrônicos”, disse Sommer.
“Estamos começando a atender as megatendências do mercado. Já demos grandes
passos com a TRW e iremos além”, completou.
A ZF estima que seu faturamento chegue a € 35 bilhões este ano, com rentabilidade
média de 6% sobre as vendas.

DISPUTA PELA HALDEX
Para complementar sua gama de atuadores na área de freios para veículos comerciais
e carretas, a ZF apresentou este mês uma oferta de € 553 milhões para adquirir o
controle da sueca Haldex, cotada na Bolsa de Valores de Estocolmo. A empresa alemã
já tem participação de 21,2% na Haldex e disputa a compra com a também alemã
Knorr-Bremse, que oferece € 580 milhões.
A disputa deve ser decidida no início de outubro, mas mesmo oferecendo um pouco
menos a ZF leva vantagem, pois o conselho de administração da Haldex aconselhou
os acionistas a aceitar esta proposta e recusar a da Knorr-Bremse.
Isso porque a ZF já tem liberação das autoridades de regulação da concorrência de
mercado, pois seus produtos não competem, enquanto a Knorr-Bremse teria maior
dificuldade para aprovar a aquisição, pois também é fabricante de sistemas de freios
para veículos comerciais e a compra da Haldex, neste caso, aumentaria a concentração
de mercado.
“Gostaríamos de concretizar esta aquisição, o que também acreditamos que seja o
desejo da Haldex”, disse Sommer durante a coletiva de imprensa da ZF em Hannover,
no IAA. O CEO da Haldex, Bo Annvik, também presente, confirmou: “Vemos a proposta
da ZF como uma aquisição amigável.
Não temos produtos em comum e por isso não há risco (de as autoridades antitruste
vetarem a compra)”, disse. A Haldex tem oito linhas de produtos e oito fábricas no
mundo (inclusive no Brasil). Em 2015 o faturamento somou € 498,6 milhões e o lucro
líquido chegou a quase € 20 milhões.
Renault-Nissan assina parceria com Microsoft
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A Aliança Renault-Nissan e a Microsoft assinaram acordo de parceria global para a
condução conectada. As companhias vão trabalhar para desenvolver a futura geração
de serviços conectados para carros equipados com o Microsoft Azure, solução em
nuvem da companhia.
Os serviços vão facilitar a vida do consumidor por meio de navegação avançada,
manutenção preventiva, monitoramento remoto dos equipamentos do carro,
experiências móveis externas e atualizações via OTA (over-the-air).
“Ser parceiros da Microsoft nos permite acelerar o desenvolvimento de tecnologiaschave fundamentais para permitir a criação de um ambiente que nossos consumidores
desejam e também construir modelos totalmente novos que eles ainda nem
imaginaram”, afirma o vice-presidente para veículos conectados da Aliança RenaultNissan, Ogi Redzic.
A companhia vem se empenhando para produzir veículos autônomos e equipamentos
de conectividade a preços acessíveis.
A aliança pretende desenvolver tecnologias e equipamentos que deem suporte ao
lançamento de mais de dez veículos autônomos até 2020 com serviços que melhorem
a utilização do tempo livre daqueles que estarão desobrigados de dirigir esses futuros
automóveis.

O Microsoft Azure provê uma plataforma global já testada, segura e com escala
ilimitada, que permite à Renault-Nissan entregar serviços ao redor do mundo para sua
base de clientes. A Renault-Nissan escolheu o Azure por conta de seu grau de
segurança e pelo rigoroso comprometimento da Microsoft com regras de
conformidade.
Além disso, o Azure roda em múltiplos sistemas operacionais, linguagens de
programação e ferramentas, garantindo flexibilidade e poder de escolha para a
construção de uma plataforma comum para a Renault-Nissan desenvolver serviços
para ambas as marcas da aliança.
“Apesar de a experiência do carro conectado estar em seu início, acreditamos que há
muito potencial para realmente mudar essa indústria”, afirma o vice-presidente
executivo e presidente global de vendas, marketing e operações da Microsoft, JeanPhilippe Courtois.
A parceria com a Microsoft vai acelerar o desenvolvimento dos melhores serviços de
informação e entretenimento e daqueles baseados em localização. Com a Microsoft, a
Aliança Renault-Nissan quer expandir a produtividade dentro do carro.
Os clientes poderão fazer downloads “over-the-air” de atualizações, por exemplo, do
mais recente programa de condução autônoma e aplicativos que ajudam a evitar
colisões.
Poderão checar e comunicar seu tempo estimado de chegada ou alertar amigos sobre
uma mudança de planos. Também poderão utilizar o pagamento automático de dentro
do carro para pedágios ou estacionamentos com o simples toque de um botão.
O proprietário do automóvel poderá monitorar seu veículo de qualquer lugar por celular
ou laptop e até transferir o controle para um amigo ou parente que necessite do carro,
sem a necessidade de transferência de chaves físicas. Poderá ainda usar um aplicativo
móvel que o ajude a encontrar o carro, que o carregue remotamente, trave e destrave.
Programas de rastreamento localizarão o carro roubado e o desabilitarão na primeira
oportunidade. Ao adicionar conectividade, os consumidores poderão ter acesso a
serviços avançados de diagnóstico automotivo. E a engenharia poderá coletar dados
úteis em tempo real.
Preços dos produtos na saída das fábricas caem 0,26%
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços dos produtos na
saída das fábricas, teve deflação (queda de preços) de 0,26%.
No mês anterior, o IPP havia registrado deflação de 0,57%. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice acumula no ano uma queda de
preços de 0,93%.
Em 12 meses, no entanto, o IPP tem inflação acumulada de 3,03%. Em julho, a taxa
acumulada era de 4,29%.
Entre as quatro grandes categorias econômicas, o IPP teve deflação em três delas em
agosto: bens de capital, que são as máquinas e equipamentos (-0,16%); bens
intermediários, que são os insumos industriais para o setor produtivo (-0,44%); e
bens de consumo semi e não duráveis (-0,26%). Os bens de consumo duráveis tiveram
inflação de 0,92%.

Treze das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram deflação, com destaque para
outros produtos químicos (-2,54%) e alimentos (-0,71%). Onze atividades tiveram
inflação, entre elas as indústrias extrativas (4,15%) e a metalurgia (1,51%).
Consórcio de máquinas registra alta expressiva
27/09/2016 – Fonte: Automotive Business

Levantamento recente feito pela Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios (Abac) aponta aumento de 40% no total de participantes ativos no setor
de máquinas agrícolas e implementos em dois anos. Em agosto de 2014 havia 62,9
mil consorciados no segmento, número que saltou para 88 mil no mesmo mês de
2016. Se analisados os últimos 12 meses a alta é próxima a 13%.
No último ano (entre agosto de 2015 e agosto de 2016), os créditos variaram de R$
73,5 mil a R$ 619,9 mil. Os implementos agrícolas e rodoviários responderam por
37,3% da utilização dos créditos. Os tratores de roda, de esteira e retroescavadeiras
ficaram com 27,3%. As colheitadeiras responderam por 22,6% e os cultivadores
motorizados somaram 12,8%.
“Com a situação econômica desfavorável, em contraponto com a agricultura e pecuária
em crescimento, o consórcio contribui com esse setor por seu custo baixo, prazos
longos e diversidade nas formas de pagamento”, recorda o presidente da Abac, Paulo
Roberto Rossi.
Fabricantes fecham acordos globais para exportar caminhões
27/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O Salão de Hannover, evento global do setor de veículos comerciais que termina na
quinta-feira (29), tornou-se um balcão de negócios para a indústria nacional.
Executivos buscam fechar acordos para exportar ônibus e caminhões, uma forma de
aliviar a queda nas vendas internas.
Segundo Roberto Cortes, presidente da divisão de pesados da VW no Brasil, a
produção atual ocupa menos de 30% da capacidade da fábrica de Resende (RJ).
O mesmo ocorre com a Mercedes-Benz: neste ano, a empresa tem fabricado, em
média, 4.000 caminhões por mês nas unidades de Juiz de Fora (MG) e São Bernardo
do Campo (Grande São Paulo). Em 2013, eram 12 mil.
"A meta é exportar 500 caminhões neste ano. Hoje, nossos modelos são vendidos em
mercados da América Latina, como Argentina e Chile, mas queremos expandir", diz
Philipp Schiemer, presidente da Mercedes do Brasil.

De acordo com dados da Anfavea (associação nacional das montadoras), as
exportações de veículos pesados devem chegar a 28,6 mil unidades neste ano (alta
de 1,4% na comparação com o ano passado), enquanto as vendas internas têm queda
estimada em 25,3%, com 66 mil licenciamentos.
PARCERIAS
O grupo Volkswagen é o que mais aposta em acordos comerciais para escoar sua
produção. O conglomerado inclui as marcas Scania e MAN, o que facilita o
estabelecimento de parcerias.
"As exportações representam 15% de nossa produção de caminhões no Brasil, mas
queremos aumentar esse volume para um terço dos modelos feitos no Estado do Rio.
Todos os mercados emergentes nos interessam, e já há avançadas discussões para
enviarmos veículos ao Oriente Médio", afirma Cortes.
A empresa também investe na exportação de componentes nacionais. Segundo
Cortes, a linha de montagem da VW na Nigéria, que será inaugurada em dezembro na
cidade de Ibadan, será abastecida com peças brasileiras.
Para se manter competitivo e atender especificações de diferentes mercados, é preciso
investir. A Mercedes está aplicando R$ 70 milhões na construção de um campo de
provas em Iracemápolis (a 157 quilômetros de São Paulo). A holandesa DAF, que
chegou ao Brasil em 2011, não alterou seus planos.
"Acreditamos na retomada do mercado brasileiro, tanto que pretendemos manter o
nosso portfólio de produtos sempre atualizado", afirma Preston Feight, presidente da
DAF. A marca pertence ao grupo norte-americano Paccar, que investiu R$ 1 bilhão
para instalar-se em Ponta Grossa (PR).
A Volkswagen também inaugurará um campo de provas junto com a fábrica
fluminense, no fim do ano. Andreas Renschler, presidente mundial da divisão de ônibus
e caminhões do grupo, acredita que o pior já passou.
"Temos recebido sinais encorajadores do Brasil. O nível de confiança na economia
aumentou nas últimas semanas, e a Bolsa de São Paulo está com uma sequência de
altas", diz o executivo.
Contudo, o presidente da filial brasileira ressalta que há muitos nós a serem desatados.
Na opinião de Cortes, é preciso readequar taxas de juros e dar início a programas de
renovação de frota.
Com Compass, Fiat faz nova investida em SUVs
27/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fez na segunda-feira, 26, o lançamento global do
novo Compass, terceiro modelo a entrar em produção na fábrica do grupo em Goiana,
no norte de Pernambuco, e a nova investida da montadora ítalo-americana no mercado
de utilitários esportivos, segmento que ainda consegue driblar a crise.
O carro encerra o ciclo de investimentos de R$ 15 bilhões anunciado em 2013. Com
esses recursos, a montadora lançou, além do Compass, o Renegade (outro utilitário
esportivo), a picape Toro e o subcompacto Mobi. O próprio parque industrial de Goiana,
cujo orçamento passou de R$ 7 bilhões, fez parte desse ciclo de investimento.
A meta do grupo é vender 2,5 mil unidades do Compass por mês, ou 30 mil carros por
ano. Com o Renegade, a marca já emplacou no mercado brasileiro 75 mil unidades
desde seu lançamento, há 1 ano e 5 meses.

Equipado com motor 2.0, o modelo, de porte médio, está posicionado acima do
Renegade, seu irmão menor no portfólio da marca Jeep e cujo preço parte de R$ 71,99
mil.
O novo SUV – como esse tipo de veículo também é conhecido, na sigla em inglês –
chegará às concessionárias no início de novembro, mas já pode ser encomendado nas
revendas da Jeep por preço que começa em R$ 99,99 mil.
Depois da estreia no Brasil, o Compass será produzido em outras fábricas do grupo no
mundo a partir do ano que vem. Como parte das ambições da Jeep de ter a liderança
no mercado global de SUVs, a ideia é vendê-lo em mais de 100 países.
“O Jeep Compass vai fazer a ponte entre o megassucesso Renegade e nossa tradicional
linha de importados, composta por Cherokee, Wrangler e Grand Cherokee”, diz Sérgio
Ferreira, diretor-geral da Jeep na América Latina, no comunicado de lançamento do
modelo.
Sergio Marchionne, presidente global da FCA, veio ao Brasil para acompanhar o
lançamento do Compass em Pernambuco e comandar uma reunião do conselho
executivo do grupo, realizada fora do eixo Turim-Detroit a cada seis meses.
Nesta terça-feira, 27, o executivo italiano estará em Brasília para participar de uma
audiência com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Não há previsão de novos
anúncios nesse encontro.
Entre as tecnologias oferecidas pelo novo modelo estão controle de velocidade de
cruzeiro adaptativo (acompanha o ritmo do veículo da frente), sistema de manutenção
de faixa e aviso de prevenção de colisão frontal. O Compass vem para disputar
mercado com modelos como Honda CR-V, Toyota RAV4, Hyundai ix35 e Kia Sportage,
entre outros.
OMC reduz para 1,7% projeção de avanço do comércio mundial em 2016
27/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
O volume do comércio global deve crescer apenas 1,7% neste ano, a primeira vez em
15 anos que o comércio internacional avança abaixo da economia mundial, afirmou
nesta terça-feira (27) a OMC (Organização Mundial do Comércio).
A projeção, bem abaixo da estimativa anterior da OMC de 2,8% feita em abril, reflete
uma desaceleração na China e no Brasil e também a redução nas importações dos
Estados Unidos.
A desaceleração "se deve a uma queda mais forte que o previsto do volume do
comércio de mercadorias no primeiro trimestre (-1,1% na comparação com o trimestre
anterior, estabelecido pela média de exportações e importações corrigida das
variações sazonais) e a uma recuperação mais frágil do que o previsto no segundo
trimestre (+0,3%)", afirma a OMC em comunicado.
A OMC também estima crescimento mais lento do comércio em 2017 do que a projeção
anterior, com um aumento de 1,8% a 3,1%, em vez dos 3,6% previstos em abril. "A
impressionante desaceleração do comércio é grave e deve servir de sinal de alerta",
afirmou o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevêdo.
"É particularmente inquietante dada a hostilidade crescente à globalização",
completou. A OMC antecipa que o PIB real no mundo deve aumentar 2,2%. "Se a
projeção revisada for confirmada, 2016 será o ano em que, pela primeira vez em 15
anos, a razão comércio/crescimento do PIB mundial ficará abaixo de 1 por 1", destaca
a OMC.

Vários sinais apontam para uma recuperação do comércio mundial no segundo
semestre, como a expansão do tráfego dos portos de contêineres ou o aumento dos
encargos para a exportação nos Estados Unidos.
"Mas várias incertezas pesam nas perspectivas para o restante do ano e o próximo",
adverte a organização. "Como por exemplo a volatilidade financeira provocada pelas
mudanças que afetam a política monetária dos países desenvolvidos, a possibilidade
de que os discursos contra o comércio se reflitam cada vez mais nas políticas
comerciais e os efeitos potenciais da votação do 'brexit' no Reino Unido, afirma a OMC.
Inadimplência das empresas cresce 11% em agosto
27/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
Inadimplência das empresas cresce 11% em agosto, mas desacelera pelo quinto mês
consecutivo, mostra SPC Brasil e CNDL
Entre as quatro regiões analisadas, Nordeste teve a maior alta anual no número de
empresas devedoras. Sudeste não foi considerado devido à lei que dificulta a
negativação de pessoas físicas e jurídicas em São Paulo.
O crescimento do número de empresas inadimplentes desacelerou pelo quinto mês
consecutivo, mas ainda é bastante elevado, de acordo com dados do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL).
O total de pessoas jurídicas com pendências atrasadas cresceu 10,78% em agosto na
comparação com o mesmo mês do ano anterior, percentual referente a quatro regiões
pesquisadas - Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul.
A região Sudeste não foi considerada devido à Lei Estadual nº 15.659 que vigora no
estado de São Paulo e dificulta a negativação de pessoas físicas e jurídicas no estado.
Entre as regiões analisadas, o Nordeste foi a que apresentou a maior variação no
número de empresas com o CNPJ registrado nas listas de negativados: um avanço
anual de 13,52%.
No Norte, a inadimplência de pessoas jurídicas também registrou forte avanço,
crescendo 10,66% na comparação entre agosto e o mesmo mês do ano anterior. As
regiões Centro-Oeste e Sul apresentaram variações menores do número de devedores,
mas, ainda assim, os números são expressivos: 9,86% e 8,17%, respectivamente.
“A inadimplência das empresas cresceu significativamente no final de 2015 e desde o
segundo trimestre de 2016 vem mostrando acomodação. Porém, este crescimento
mais discreto da inadimplência das empresas não está ligado a uma melhora na sua
capacidade de pagamento”, explica o presidente da CNDL, Honório Pinheiro.
“O principal fator influenciador é relacionado ao aumento da restrição ao crédito,
principalmente via aumento das taxas de juros, critérios mais rígidos para concessão
de crédito por parte dos bancos e à maior incerteza por parte dos empresários, o que
acaba levando o segmento a contrair menos dívidas, adiando novos investimentos e
contendo avanços da inadimplência.”
“As dificuldades econômicas persistem e o cenário de desemprego elevado e de queda
do faturamento das empresas continua afetando a capacidade de pagamento tanto
das empresas quanto da população”, analisa o presidente do SPC Brasil, Roque
Pellizzaro.

Setor de Serviços concentra maior parte das dívidas pendentes
O setor de Serviços, que engloba os bancos e financeiras, lidera a participação no total
de dívidas em atraso das empresas em todas as regiões pesquisadas, ou seja, para
quem as empresas e pessoas estão devendo.
Em todas as quatro regiões analisadas, o setor concentra mais da metade do total de
dívidas em atraso. O segundo maior credor em todas as regiões é o setor de Comércio.
Considerando o total de dívidas em atraso pendentes das empresas, o destaque
também fica no Nordeste: um aumento de 16,58% na comparação entre agosto de
2016 e o mesmo mês do ano anterior. Na região Norte, o crescimento do número de
dívidas de pessoas jurídicas também foi alto, de 13,68% e, com variação menor,
aparecem o Centro-Oeste (11,51%) e o Sul (10,74%).
UGT pede ao governo mais diálogo com centrais sobre reforma
27/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
Reunidos com o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, representantes
da União Geral dos Trabalhadores (UGT) fizeram um apelo para que o Palácio do
Planalto não envie a proposta de reforma da Previdência ao Congresso antes de
dialogar com as centrais sindicais.
No início do mês, o presidente Michel Temer prometeu apresentar o projeto antes das
eleições municipais, que ocorrem no próximo domingo (2), mas representantes dos
trabalhadores e de aposentados têm se oposto ao envio da matéria sem uma discussão
prévia. As informações são da Agência Brasil.
Após o encontro, o presidente da UGT, Ricardo Patah, disse que percebeu que o
ministro está “sensibilizado” com a necessidade de diálogo. Segundo ele, Geddel vai
conversar com o presidente Michel Temer ainda nesta segunda-feira (26) sobre o
assunto.
“[Precisamos debater] como podemos construir uma Previdência que não tire, por
exemplo, a possibilidade de o jovem pobre, o miserável, que começa a trabalhar com
13, 14 anos, de se aposentar. Ninguém sabe, nem ele sabia, que a idade média de
entrada na França [no mercado de trabalho] é 24,5 anos.
No Brasil, são 16 anos. Então, há uma diferença muito grande. Lá, é muito fácil fazer
idade mínima de 65 anos”, exemplificou Patah. De acordo com o presidente da UGT,
a próxima reunião com o governo, que vai contar com a presença de todas as centrais
sindicais, pode ocorrer “no máximo em dez dias”.
Apesar do pedido, o Palácio do Planalto ainda não comunicou oficialmente nenhuma
mudança de posicionamento. Durante o encontro, Geddel chegou a concordar com as
argumentações dos sindicalistas de que reformar a Previdência é “problemático” em
vários lugares do mundo, do ponto de vista da reação da sociedade.
“No Brasil não é diferente e não vai acontecer sem algumas cotoveladas”, teria dito o
ministro, conforme um dos participantes da reunião. O anúncio do envio da reforma
atende a alguns partidos da base aliada, que cobram do governo um
comprometimento com o ajuste fiscal.
Questionado sobre a promessa feita pelo Planalto, Ricardo Patah disse que a discussão
com os sindicatos é importante.
“Imagino, pela sensibilidade do Temer, e por ele ter sido três vezes presidente da
Câmara, que ele vai valorizar o diálogo nos dois lugares [Legislativo e centrais

sindicais]. Mas ele não pode descumprir [o acordo] com o trabalhador, com a
sociedade, com os milhões que estão sensíveis a isso. Acho que entre dez
parlamentares e os 50 milhões de trabalhadores que estão nessa situação, acho que
ele vai preferir o povo”, afirmou Patah.
FIESC apresenta proposta para modernização da legislação trabalhista
27/09/2016 – Fonte: Portal Contábil

“Medidas são fundamentais para que o Brasil tenha mais e melhores postos de
trabalho, cidadania e desenvolvimento”, defendeu Côrte (dir.). Foto: Filipe Scotti
O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), Glauco José
Côrte, entregou ao ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, carta
apontando seis ações que o setor empresarial considera prioritárias para a
modernização das relações trabalhistas.
O documento, entregue na manhã desta segunda-feira, 26, durante visita do ministro
à Federação, defende a valorização dos acordos e convenções coletivas, terceirização,
adequações à NR 12, fortalecimento da quitação do contrato de trabalho nos sindicatos
trabalhistas, criação do Conselho Administrativo de Recursos Trabalhistas (CART) e
reformulação da base de cálculo de cota legal de aprendizagem. Para Côrte, as
propostas são fundamentais para que o Brasil tenha mais e melhores postos de
trabalho, cidadania e desenvolvimento.
Conheça o detalhamento das propostas da FIESC:
1. VALORIZAÇÃO DOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS
A atual legislação trabalhista, concebida nos anos 1940, não atende as necessidades
contemporâneas. Baseada em um regime legalista rígido e com pouco espaço para
negociação, a regulação, muitas vezes, tem escassa conexão com a realidade
produtiva.
No século XXI, com novas tecnologias e uma economia cada vez mais competitiva,
globalizada e em constante transformação, são necessárias regras mais flexíveis. A
disposição sobre jornada e intervalo intrajornada são exemplos disso.
Empregadores e empregados, devidamente assistidos por seus sindicatos, têm as
melhores condições para definir os termos de sua relação, considerando as
peculiaridades de seus setores e regiões e os princípios constitucionais.
A negociação coletiva é o instrumento mais adequado para os desafios impostos pela
realidade contemporânea. Reconhecer, valorizar e fortalecer a negociação é a melhor
prática para trabalhadores e empregadores.
2. TERCEIRIZAÇÃO
A terceirização é uma inexorável tendência mundial que objetiva ganhos decorrentes
da especialização, qualidade, eficiência, produtividade e, por isso, de competitividade
para as empresas e para o País. É a competitividade das empresas que garante a
geração de riquezas e a criação e manutenção das oportunidades de emprego. A
terceirização é apenas uma nova forma de organização do processo produtivo.

Garantidos os direitos dos trabalhadores, além de ser uma prerrogativa do
empregador, a terceirização pode assegurar a geração de mais e melhores empregos.
3. NR 12 – ESPECIAL ATENÇÃO
ADQUIRIDOS ANTES DE 2010

ÀS

MÁQUINAS

E

EQUIPAMENTOS

A NR n.º 12 visa conferir parâmetros e requisitos de segurança para a utilização e
fabricação de máquinas e equipamentos. Ganhou nova redação em 2010, ampliando
de 40 para 340 o número de dispositivos existentes. A principal polêmica está na
aplicabilidade da nova redação às máquinas instaladas antes da entrada em vigor
dessas novas regras.
A referida norma acabou por inutilizar parte significativa do parque fabril nacional,
inclusive de máquinas e equipamentos adquiridos recentemente, gerando uma
situação de verdadeira insegurança jurídica.
Assim, é necessário que na sua regulação e interpretação seja aplicado, como na
Europa, o princípio da razoabilidade, garantindo em primeiro lugar a segurança do
trabalhador, mas também empregos e as condições de produção ao empresário. Além
disso, ao contrário da Diretiva Europeia, que regula o assunto, a NR 12 não faz
distinção entre fabricante e usuário.
4. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Atualmente, a homologação da rescisão trabalhista acompanhada pelo sindicato
laboral é um ato com poucas consequências jurídicas, por não assegurar o
encerramento definitivo do contrato de trabalho.
Garantindo o acesso ao Judiciário, é fundamental que o processo de homologação seja
fortalecido, para que a quitação definitiva seja a regra, e não a exceção, como hoje
ocorre, especialmente quando assistido e validado pelo sindicato. Isso ampliaria os
acordos, reduziria o número de ações na Justiça e ampliaria a segurança jurídica nas
relações trabalhistas.
5. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS TRABALHISTAS (CART)
No atual estágio das relações trabalhistas, é importante e oportuna a criação de uma
instância superior recursal colegiada, para revisão das autuações realizadas pelo
Ministério do Trabalho. Tal medida contribuirá para harmonização das relações
trabalhistas e a redução das ações judiciais.
6. BASE DE CÁLCULO DE COTA LEGAL DE APRENDIZAGEM
A FIESC propõe que sejam utilizadas somente as funções que demandam formação
profissional para base de cálculo das cotas legais de aprendizagem. Nesse sentido,
torna-se necessário reformular a Classificação Brasileira de Ocupações CBO, para
excluir da base de cálculo as funções que não preencham os seguintes requisitos:
a)
b)
c)
d)

escolaridade inferior ao ensino fundamental completo;
experiência profissional inferior a um ano;
curso de qualificação profissional inferior a 400 horas; e
o desempenho da função que não requeira supervisão ou supervisão ocasional.
Tal interpretação, baseada em metodologia desenvolvida pelo SENAI/SC, supre
lacuna da atual legislação e estabelece critérios técnicos para o preenchimento
da cota legal de aprendizes.

Reforma trabalhista reduziria custo das 300 mil ações que o país tem por ano
27/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

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.
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.”
Reforma trabalhista ainda carece de discussão mais profunda, dizem CEOs
27/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
Apesar de considerarem que há consenso no setor privado sobre a necessidade de
modernização da legislação trabalhista, presidentes de grandes companhias brasileiras
avaliam que ainda existem pontos relevantes a serem discutidos e sem uma solução
clara.
Durante debate do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IbefSP), os presidentes de Nextel, Natura, Swiss Re e Fibria avaliaram que temas como
permitir negociação entre empresa e empregado e regulação pelo governo são
demandas.
Para o presidente da Nextel, Francisco Valim, a necessidade de uma regulação mais
dura ainda existe num país onde o trabalho escravo não é uma realidade tão distante.
“Saindo dos grandes centros, isso ainda é algo encontrado, o que significa que
precisamos de algum nível de atuação governamental”, ponderou. Para ele, o modelo
de baixa intervenção estatal da economia dos Estados Unidos funciona melhor em
situações de pleno emprego.
Já na visão do presidente da Fibria, Marcelo Castelli, a legislação trabalhista, mesmo
reformada, ainda precisaria manter um caráter regulatório. “Toda democracia
moderna precisa ter agências reguladoras para evitar excessos”, declarou.
O executivo ainda destacou a necessidade de se discutir modelos mais
contemporâneos de trabalho, que permitam que funcionários trabalhem de casa ou
em horários não necessariamente rígidos.
O presidente da Swiss Re Corporate Solutions, João Nogueira Batista, considera que a
prioridade é permitir a negociação entre empresas e trabalhadores. “O Supremo
Tribunal Federal tem tomado decisões nessa direção e, no mundo com o nível de
informação que temos, a livre negociação deve predominar”, avaliou.
Para Roberto Lima, presidente da Natura, as empresas têm ainda que rediscutir alguns
conceitos. Ele mencionou o tema da terceirização das atividades-fim. “Sempre
concebemos a terceirização como uma coisa que servia para atividades acessórias,
mas existe a Apple, que terceiriza a produção e não terceiriza o pessoal de loja porque
entende que isso é essencial”, comentou. Para ele, qualquer que seja o novo quadro
legal, ele tende a não ser definitivo, já que as relações de trabalho devem sempre
evoluir.
O que as reformas trabalhistas na França e Alemanha podem ensinar para o
Brasil
27/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Eficiência do Estado e incentivos corretos para que a população possa encontrar
empregos sem que seja abandonada por garantias sociais. Essa foi a receita do Plano
Hartz que, há pouco mais de uma década, mudaria o sistema trabalhista da Alemanha.

Vivendo uma de suas piores crises no fim dos anos 90, o país europeu passou a ser
considerada como a “Velha Senhora Doente” do continente. A resposta veio em uma
ampla reforma de sua economia, que incluiu mudanças nas regras trabalhistas. Hoje,
a Alemanha tem uma das menores taxas de desemprego do mundo.
Ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o alemão Daniel Samaan, economista sênior da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), avaliou o impacto do Plano Hartz. Ainda
que admita que dificilmente o modelo possa ser simplesmente replicado em outra
economia, ele aponta que a “eficiência do Estado é algo que precisa ser olhado
sempre”. Além disso, ter a “estrutura correta de incentivos estabelecida” também pode
ser decisivo. A seguir, principais trechos da entrevista.
Como foi construído o Plano Hartz?
Foi um pacote enorme. Não foi uma só lei. Mas uma estratégia completa de lidar com
as leis sociais da Alemanha. Outra coisa que precisa ser entendida é que, enquanto o
Plano Hartz era debatido, o ex-chanceler Gerhard Schroeder, também levava adiante
seu plano Agenda 2010 para a Alemanha.
Isso incluía reformas nos planos de saúde, na aposentadoria, nos seguros. Tudo foi
uma grande transformação e o Plano Hartz foi, no fundo, o pilar trabalhista dessa
mudança no país. Mais tarde, quando olhamos os impactos dessa lei, temos de levar
em conta esse contexto maior. Muita coisa mudou ao mesmo tempo.
E como isso foi aprovado?
O Plano Hartz foi dividido em quatro pilares. Cada trecho deles foi aprovado no
Parlamento em diferentes projetos de lei. A reforma era tão grande que foram
necessárias quatro leis separadas. Isso tudo começou em 2002 e a cada tantos meses
foram aprovados o Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3 e, finalmente, o Hartz 4.
Quais foram as principais mudanças?
No primeiro pilar, a lei tratava de padrões trabalhistas não convencionais. Isso significa
contratos não permanentes, trabalhadores de curto prazo, empregados que eram
contratados por agências e terceirizados para empresas.
O que ocorreu é que a lei passou a permitir que esses contratos fossem simplificados.
Antes, a lei era muito estrita. Se você quisesse empregar uma pessoa, teria
basicamente de ser um contrato permanente.
Isso foi facilitado e os contratos temporários foram acelerados. Mas, ao mesmo tempo,
ficou estabelecido que os contratados teriam remuneração igual à dos empregados
permanentes e teriam o mesmo tratamento dentro da empresa.
Os mesmos salários e os mesmos benefícios teriam de ser dados. Outro aspecto
importante dessa primeira fase é que ficou claro que empregadores, sindicatos e o
governo trabalharam juntos para chegar a um acordo.
E como essa coordenação teve um impacto positivo?
Ela evitou, por exemplo, que os empresários usassem a lei para substituir
trabalhadores permanentes por trabalhadores temporários, com salários mais baixos
e sem benefícios sociais.
Peter Hartz, que dá o nome ao plano, veio do setor privado - da Volkswagen - e liderou
a comissão que avaliou a reforma. Mas havia uma comissão inteira, com as grandes
empresas e sindicatos. Além disso, ele teve seu passado relacionado com sindicatos.
O que garantiu o resultado foi o diálogo social.
E como esse diálogo social foi aplicado?
O segundo Plano Hartz lidou com o que chamamos de “miniempregos”. Esses são os
empregos para pessoas que trabalham menos de 15 horas por semana. Estudantes,

aposentados ou alguém em busca de uma renda extra. Como o sistema de proteção
social na Alemanha era muito oneroso, toda vez que contratasse alguém a empresa
era obrigada a fazer contribuições importantes ao sistema.
Em muitos casos, a empresa chegava à conclusão de que não valia a pena
economicamente contratar alguém nessas condições. O Plano Hartz 2 encarou essa
realidade, dando mais viabilidade para esses empregos e é prova desse diálogo social
capaz de rever as regras.
Considera-se que o papel do Estado e pagamentos de seguros-desemprego
também passaram por mudanças profundas. Como ocorreu isso?
Sim, esse foi o Hartz 3. A ideia básica foi a criação de uma agência federal de
contratação de funcionários e algumas no nível comunitário. Antes, quem buscava um
emprego teria de lidar com diferentes agências.
Essa estrutura também foi simplificada. Mas, acima de tudo, o sistema de contratação
teve de se tornar também mais eficiente. Hoje, essa agência é quem registra o
desempregado e o ajuda a procurar um trabalho.
Esse sistema é muito mais eficiente. Antes, uma pessoa desempregada recebia
seguro-desemprego de uma agência e treinamento de outra. Para completar, havia
uma terceira agência que colocava a pessoa em contato com um futuro empregador.
Descobrimos que ajudar as pessoas a achar emprego de forma eficiente é algo que
pode contribuir muito para o mercado de trabalho.
Mas também houve contestação em relação aos cortes dos benefícios para
desempregados.
Esse foi o foco da Hartz 4, certamente a parte mais problemática da aprovação de
todo o plano.
O principal impacto dessa aprovação foi reunir em um só pagamento os diferentes
benefícios que as pessoas recebiam. Antes, existiam diferentes tipos de segurodesemprego.
Ao final, não era fácil determinar se uma pessoa precisava de todo aquele dinheiro, já
que os critérios eram diferentes. Isso foi simplificado. Mas o período em que uma
pessoa passou a receber o seguro também foi encurtado. A lei anterior previa que, por
até 24 meses, uma pessoa receberia seguros bastante generosos.
Hoje, isso foi reduzido para 12 meses. Pode-se dizer que os benefícios continuam a
ser relativamente adequados. Mas, depois disso, os valores são significativamente
reduzidos se você não voltar ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, as exigências
para que essas pessoas recebam esses benefícios ficaram mais rígidas.
Quais são as novas exigências?
O desempregado precisa provar que está efetivamente procurando trabalho e reportar
isso à agência. Outra mudança é a consideração de seu patrimônio. Antes, a lei não
previa uma análise de qual era o patrimônio do desempregado.
Apenas o prazo que ela estava sem trabalho. Agora, após os 12 meses iniciais, esse
corte pode ser mais profundo se ficar provado que sua situação econômica é
confortável. Essa parte do plano colocou pressão sobre o desemprego de longo prazo.
Com tudo isso implementado, qual foi o impacto da reforma?
A meu ver, o pacote completo teve um efeito positivo. Não foi um impacto mágico
responsável por mudar tudo da noite para o dia. Existem riscos e pode empobrecer
uma parte da população. Mas, para um país que tinha um sistema de proteção social

inflado, foi correto investigar quem estava de fato usando o sistema por falta de
alternativa.
A reforma não foi perfeita. Mas foi o remédio certo para a situação que a Alemanha
enfrentava. Isso não quer dizer que não haja um debate.
A maioria dos economistas e empresas pensa que a Alemanha se beneficiou muito da
reforma. Mas uma parte importante da população acredita que o Hartz 4, com cortes
de benefícios, resultou em uma pauperização dos mais vulneráveis, marginalizando
aqueles que não tinham capacidade de se reciclar por meio de treinamento.
Mas, claro, temos também de lembrar que no fim dos anos 90, a situação do
desemprego era muito complicada e hoje vemos o oposto na situação do mercado de
trabalho.
Existe alguma lição que países emergentes, como o Brasil, podem tirar do Plano Hartz?
Numa reforma como essa, há elementos que merecem ser considerados. Eficiência do
Estado é algo que precisa ser olhado, além da estrutura correta de incentivos.
Na Alemanha, dizemos que o Estado precisa ajudar, mas também pressionar os
desempregados. O que o plano não tem resposta é para o trabalho informal. No Brasil,
há uma alta taxa de emprego informal. Isso você não vai resolver com um Plano Hartz.
Esse modelo é para os que já estão no sistema.
França privilegiou acordos coletivos na relação entre funcionários e empresas
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.
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
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.
Reforma quer acabar com aposentadoria por tempo de contribuição
27/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A proposta de emenda constitucional (PEC) que vai alterar as regras da Previdência
acabará com a aposentadoria por tempo de contribuição — 35 anos para homens e 30
para mulheres.
Hoje, existe também a aposentadoria por idade (65 anos para os homens e 60 para
as mulheres), com mínimo de contribuição de 15 anos. Com a mudança, passará a
vigorar a idade mínima de 65 anos, com 25 de recolhimento. Quem começar a
trabalhar aos 18 anos contribuirá por 47 anos.
O governo quer pressionar os trabalhadores a postergarem a aposentaria para receber
um valor integral. A PEC mudará o cálculo do benefício: de 50% (sobre a média dos
maiores salários), mais 1 ponto percentual a cada ano adicional de contribuição.
Assim, quem tiver 65 anos e 25 anos de recolhimento receberá 75% da média salarial.
No sistema atual, um trabalhador do setor privado de 50 anos com 32 anos de
contribuição poderia se aposentar em mais três anos. Mas, desde dezembro de 2015,
está em vigor a fórmula progressiva 85/95, que assegura um benefício integral se o
trabalhador ficar mais tempo na ativa, juntando tempo de contribuição e idade, que
deve somar 85 para mulheres e 95 para homens. A partir de dezembro de 2018,
começa a subir 1 ponto a cada dois anos, até chegar a 90/100 em dezembro de 2026.
Com a reforma, acaba essa possibilidade.
Rodrigo Oliveira, gerente sênior de Previdência e Trabalho da EY, afirma que a
mudança é significativa, já que a aposentadoria por tempo de contribuição está
prevista na Constituição de 1988.
“Se prever o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, o debate político será
duro”, afirma, lembrando que as pessoas de 35 anos a 49 anos estão no mercado de
trabalho esperando se aposentar por tempo de serviço. “Muitas pessoas nessa faixa
etária estão preocupadas em ter de trabalhar duas vezes mais do que previam”,
completa.

Sidnei Leitão, metalúrgico, completa 49 em dezembro e planejava se aposentar daqui
a quatro anos e meio, assim que completasse 35 anos de contribuição. Mas a reforma
o deixou em alerta, já que só completará 50 anos no fim de 2017.
“Não sou contra a reforma, mas não acho justo estar preparado para correr 35 km e,
lá no fim, descobrir que tenho de correr 50 km. O problema não é trabalhar mais, é
ter emprego. Se eu for demitido, onde vou arrumar uma vaga com 50 anos?”,
questiona.
Leitão enviou e-mails a vários senadores para sugerir e cobrar uma solução menos
radical. A única resposta veio de Paulo Paim (PT-RS), afirmando que a questão já está
em discussão com as centrais sindicais.
Direito adquirido
Oliveira, da EY, diz que as pessoas que poderiam se aposentar por tempo de
contribuição poderão fazê-lo depois da reforma.
“O Judiciário entende que o beneficiário tem o direito vigente à época mesmo que não
o tenha exercido. Há um direito adquirido em relação ao tempo de contribuição. Pode
ser preciso abrir um processo no INSS ou na Justiça. Mas há jurisprudência neste
sentido”, afirma.
A reforma que prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria valerá para quem
tiver até 50 anos ou 45 anos (caso de mulheres e professores) na época da
promulgação da PEC. Quem estiver acima dessa faixa será enquadrado em uma regra
de transição, pagando um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para se aposentar.
Mas quem tiver 49 anos e 11 meses de idade não pegará a transição.
Para o setor público, a idade mínima de aposentadoria subirá para 65 anos. Mulheres
e professores, que podem se aposentar com cinco anos a menos, terão uma regra de
transição mais suave. Militares das Forças Armadas deverão ter aumento do tempo na
ativa de 30 anos para 35 anos, além do fim da contagem do tempo de formação.
Temer estuda deixar reforma da Previdência para depois das eleições
27/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

Diante das pressões de aliados para adiar o envio da reforma da Previdência ao
Congresso, o presidente Michel Temer pode acatar pedido de sua base em reunião
agendada para esta terça-feira (27) com ministros, líderes partidários e o presidente
da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e deixar o projeto para depois das
eleições.
Segundo assessores, Temer ainda não tomou uma decisão, mas pode alegar que a
proposta não está totalmente fechada e ele precisa discuti-la antes com a base aliada
e sindicalistas antes de encaminhá-la ao Legislativo.
O governo está dividido. Uma ala defende que o Planalto aguarde as eleições
municipais de domingo para evitar prejuízos para candidatos governistas na reta final
da campanha. Outra quer o envio da proposta já, como uma sinalização ao mercado
do compromisso de Temer com o ajuste das contas públicas.

No dia 6 de setembro, Temer anunciou que enviaria a proposta ao Congresso antes
das eleições. "A decisão é irreversível", disse o chefe da Secretaria de Governo, Geddel
Vieira Lima. "O presidente avaliou que, simbolicamente, por tudo o que o Brasil
atravessa neste momento, nós deveríamos mandar a reforma antes do processo
eleitoral."
Temer vai discutir o assunto em jantar com seus aliados nesta terça-feira. Será seu
primeiro compromisso no Palácio da Alvorada desde o impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff. O presidente ainda não se mudou do Palácio do Jaburu, residência
oficial do vice-presidente. Na quarta-feira, Temer vai participar de um café da manhã
com lideranças da base na residência oficial da Câmara dos Deputados, em Brasília.
Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Dyogo Oliveira (Planejamento), o secretário
da Previdência, Marcelo Caetano, e técnicos do governo se reuniram nesta segundafeira (26) para repassar os pontos da reforma, antes de ser enviada a Temer.
O projeto estabelece idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e
mulheres, além de exigir uma contribuição mínima de 25 anos, conforme antecipou a
Folha. Segundo a proposta, as novas regras valeriam para homens com menos de 50
anos de idade e mulheres com menos de 45. Trabalhadores mais velhos teriam uma
regra especial de transição.
A proposta muda a fórmula de cálculo dos benefícios da Previdência, aumentando em
dez anos o período de contribuição para aposentadoria e exigindo 50 de contribuição
anos para o trabalhador garantir o benefício integral.
Quem se aposentar com os requisitos mínimos, aos 65 anos de idade e com 25 anos
de contribuição, receberia 75% da média salarial, mas teria direito a mais 1 ponto
percentual a cada ano extra de contribuição, até o limite de 100%. Dessa forma, para
ter direito a benefício integral, o trabalhador teria que somar 50 anos de contribuição.

SALÁRIO MÍNIMO
O governo pretende manter o vínculo das aposentadorias com o salário mínimo, mas
ainda estuda a possibilidade de desvincular outros benefícios, como pensão por morte
e o BPC (Benefício de Prestação Continuada).
Nesta segunda, o ministro Geddel Vieira Lima recebeu sindicalistas para falar sobre a
reforma e afirmou que todos os setores devem ser ouvidos. O presidente da União
Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, queixou-se de falta de comunicação do
Palácio do Planalto e disse que Geddel prometeu diálogo com os sindicatos.
Governo Temer deve propor:
 Idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres
 Regra de transição para homens a partir de 50 anos e mulheres a partir de 45
anos
 Tempo mínimo de contribuição subirá de 15 anos para 25 anos
 Acúmulo de aposentadoria e pensão por morte será proibido
 Aposentadoria não será desvinculada do salário mínimo, mas outros benefícios
podem perder o vínculo

Número de aposentadorias concedidas aumenta 16,5% no ano
27/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

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 entram 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 a 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 exsecretário 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.”
Tempo de contribuição
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?”
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.
Governo federal estuda retomar trilhos abandonados por concessionárias
27/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Dois assuntos de interesse do Paraná devem ser tratados na medida provisória sobre
concessões que o governo federal prepara a publicação: a retomada de trechos
ferroviários abandonados ou ociosos e a adoção de novas exigências para garantir a
renovação antecipada dos contratos das concessionárias. Na prática, isso significa
mais competitividade e eficiência para o modal ferroviário, demanda antiga da
iniciativa privada no estado.
Única concessionária no Paraná, a Rumo (antiga-ALL) hoje opera basicamente dois
trechos ferroviários no estado. O principal vem do Norte, da região de Maringá e
Londrina - passando por Apucarana, Ponta Grossa até Paranaguá - e movimenta cerca
de 9 milhões de toneladas por ano.
O segundo trajeto começa nos 248,6 quilômetros de trilhos da Ferroeste, vai até
Guarapuava, e então entra na concessão da Rumo, partindo até Irati, Ponta Grossa
para então chegar ao porto de Paranaguá. Neo corredor Oeste, a operação alcança
apenas 1 milhão de toneladas de produtos transportados anualmente.
Nos demais trechos que cruzam o estado, apesar de a Rumo dona dos trilhos, acontece
pouca ou quase nenhuma movimentação. E é justamente nestes casos que o governo
quer focar. A medida provisória dará poder à equipe que coordena o Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI) para reconfigurar a malha ferroviária e desvincular
trechos dos contratos de concessão.
A ideia do governo é regularizar os trechos “esquecidos” pelas concessionárias.
Estimativas apontam que há pelo menos 18 mil quilômetros de trilhos ociosos no país.
No Paraná, o grupo de entidades que elabora o Plano Estadual de Logística e
Transporte do Paraná (Pelt) aponta a necessidade de melhorar o aproveitamento da
ferrovia que vem de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, passando por Jaguariaíva, Arapoti,
Castro, Ponta Grossa até chegar em Rio Negro.
“Esse trecho está abandonado, não tem nenhum trem que passa ali. Outro também é
o entre Irati e União da Vitória. Não eram trechos rentáveis e a empresa simplesmente
parou de operar”, aponta João Arthur Mohr, consultor de infraestrutura da Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep).
Caso seja retomado pelo governo, só um estudo de viabilidade técnica e econômica
poderá mostrar se há demanda de movimentação de carga na região, que abriga

usinas de açúcar e álcool. “Com certeza serão operações menores, mas é possível”,
aponta Mohr.
A priorização de trechos em detrimento de outros é um resquício do modelo de
privatização da era FHC, que dividiu as concessões ferroviárias em lotes grandes e não
pelo interesse pontual pelos trilhos. No fim, as concessionárias concentraram as
operações nas rotas mais rentáveis e deixaram de lado as secundárias.
Novo traçado depende de renovação antecipada
Hoje o principal investimento desejado pela iniciativa privada paranaense nos trilhos
da Rumo depende da renovação antecipada do contrato de concessão da empresa,
que vence em 2027.
Um novo traçado para substituir o trecho na Serra da Esperança, entre Guarapuava e
Ponta Grossa, tornaria a viagem mais barata e rápida e aumentaria a movimentação
de carga no corredor Oeste para 10 milhões de toneladas/ano.
A proposta do Pelt é ligar Guarapuava direto até a estação Engenheiro Bley, na Lapa,
desviando dos 140 quilômetros de trechos sinuosos e montanhosos pelo qual a ferrovia
passa atualmente. No ano passado, a Rumo informou os planos de investir R$ 4,6
bilhões na malha do Paraná até o fim de 2019, mas dependia do andamento das
conversas sobre a renovação antecipada que estava sendo tratada na Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT).
A nova MP do governo também deve trazer novos termos para as negociações dos
contratos das concessionárias. Entre eles está o da exploração compartilhada das
ferrovias.
Na prática, isso seria tornar oficial o fim do direito de exclusividade sobre o uso de
suas malhas pelas concessionárias, o que garantiria o acesso de outras empresas
operarem nos trechos concedidos. Por exemplo, um trem da MRS poderia trafegar nos
trilhos da malha da Rumo, pagando uma tarifa por isso.
O advogado Bruno Pereira, coordenador do Observatório das Parcerias PúblicoPrivadas (PPP Brasil) destaca que precisa haver um entendimento entre governo e
concessionárias para a extensão dos contratos.
“No ambiente da renovação existe um ato de consensualidade”, diz. A mudança é
comemorada pelo setor privado do estado, já que tem potencial para diminuir os
custos por acabar com o monopólio da concessionária (TBV).
Negociações
Governo quer retomar de trilhos ociosos e planeja novos critérios para a renovação
das concessões das ferrovias. No Paraná, trecho entre Jacarezinho e Rio Negro tem
potencial para ser devolvido. Novo traçado do corredor Oeste, na Serra da Esperança,
depende da prorrogação do contrato da Rumo.

Confiança do consumidor sobe 1,3 ponto em setembro ante agosto, revela
FGV
27/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
A confiança do consumidor subiu 1,3 ponto em setembro ante agosto, na série com
ajuste sazonal, informou na manhã desta terça-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas
(FGV). Com o resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 80,6
pontos, o maior patamar desde janeiro de 2015, quando estava em 81,2 pontos. Foi
a quinta alta consecutiva no indicador, que tinha atingido a mínima histórica em abril
deste ano.
O descolamento entre satisfação com o presente e as expectativas com o futuro
manteve-se em setembro. O Índice da Situação Atual (ISA) caiu 1,3 ponto, de 69,5
pontos em agosto para 68,2 pontos em setembro, enquanto o Índice de Expectativas
(IE) subiu 3,2 pontos, atingindo 90,1 pontos em setembro, o maior nível desde
outubro de 2014, quando estava em 94,6 pontos.
“A confiança dos consumidores continua sendo sustentada pelas expectativas em
relação aos meses seguintes. O descolamento recorde entre o ISA e IE, mostra que
mesmo após seis meses de melhora gradual das expectativas, a demora para que
ocorra uma efetiva recuperação do mercado de trabalho ou da situação financeira das
famílias vem levando à sustentação de uma postura cautelosa por parte do
consumidor”, avaliou em nota oficial Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da
Sondagem do Consumidor no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV).
O grau de satisfação dos consumidores com relação à situação atual da economia
piorou em setembro. O subitem caiu 1,8 ponto ante agosto. Já o subitem que mede o
grau de otimismo com relação à evolução da Situação Financeira das Famílias nos seis
meses seguintes foi o quesito que mais influenciou positivamente o ICC, ao subir 3,1
pontos. O levantamento abrange amostra de mais de 2,1 mil domicílios em sete
capitais, com entrevistas entre os dias 1 a 22 de setembro.
Percepção de investidor internacional sobre Brasil é a pior possível, diz Fibria
27/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
A percepção ruim de investidores internacionais da imagem do Brasil afeta a captação
de recursos por empresas brasileiras, na avaliação do presidente da Fibria, Marcelo
Castelli. Ele participou de debate promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças de São Paulo (Ibef-SP).
“A percepção do país em relação a investidores internacionais é a pior possível”, disse
ele. “Os alocadores de capital têm que tirar dinheiro de qualquer empresa brasileira,
por melhor que ela seja, porque o País perdeu o investimento grande e as condições
do ambiente de negócios estão deterioradas”, avaliou.
Para o executivo, a resposta do setor privado deve ser demonstrar regras rígidas de
governança. Castelli considerou que há um interesse do capital especulativo em vir
ao Brasil por conta da taxa básica de juros do País se manter em patamares altos num
cenário de juros negativos em outras partes do mundo.
Ainda assim, ele avaliou que o maior risco neste ambiente é o de esse capital
especulativo deixar o país sem que haja num futuro breve atração para investimentos
no setor produtivo.
“Esse dinheiro não tem que sair daqui, tem que mudar, tem que ir para o capital
produtivo, essa é minha maior preocupação”, comentou. “A taxa de juros que nós
pagamos é absolutamente importante para a inflação voltar pra baixo, mas, se ela

ficar por muito tempo, vai haver um sangramento em relação a recursos que estão
emanando para o capital especulativo”, avaliou.
Para o executivo, o Brasil precisa dar sinais positivos para o mundo em busca de uma
retomada de confiança. Na avaliação dele, a retomada dos investimentos tende a ser
rápida se houver essa confiança.
Petroleiros anunciam greve por tempo indeterminado a partir de quinta-feira
27/09/2016 – Fonte: Agência Brasil
O Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) anunciou, em
nota oficial em sua página na internet, que a categoria deflagrará greve por tempo
indeterminado a partir da meia noite da próxima quinta-feira (29).
Segundo o sindicato, as assembleias realizadas pela entidade votaram pela rejeição
da contraproposta apresentada pela empresa para a renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho para os próximos dois anos (ACT/ 2015-2017), apresentada pela Petrobras
em reunião realizada no último dia 16.
O movimento do petroleiros também manteve o viés político que vem sendo adotado
desde que a estatal anunciou o processo de desmobilização de ativos em curso e que
prevê, no novo Plano de Negócios e Gestão 2017-2021, a venda de ativos da
companhia no valor total de US$ 19,5 bilhões, volume superior aos US$ 15,1 bilhões
previsto no plano anterior.
“O conjunto das assembleias também votou por ampla maioria contra o processo de
desmonte do sistema Petrobras, conforme indicado em seu mais recente Plano de
Negócios apresentado no último dia 20 de setembro”, diz a nota.
A decisão da empresa se sustenta, no entanto, na necessidade de melhorar a
capacidade de investimento da estatal sem a necessidade de fazer novas captações
de recursos no mercado e, consequentemente, alavancar ainda mais a empresa,
excessivamente endividada.
No novo Plano de Negócios e Gestão, divulgado na semana passada, a Petrobras
também anunciou a retirada “integral” da estatal dos setores de produção de
biocombustíveis, distribuição de GLP (gás de cozinha), produção de fertilizante e das
participações da companhia na petroquímica para, segundo a empresa, “preservar
competências tecnológicas em áreas com maior potencial de desenvolvimento”.
Contraproposta
No entendimento dos petroleiros a proposta da empresa para a data base da categoria
agora em setembro, “é extremamente rebaixada, com reajuste zero no salário básico
e 4,97% na RMNR (com a inflação oficial chegando a 11,27%)”.
A proposta apresentada pelo Sindipetro-RJ à companhia, propõe reajuste da tabela
salarial (Salário Básico) dos seus empregados, conforme a tabela vigente em agosto
de 2016 (que corresponde ao maior índice de inflação acumulado calculado pelo
ICV/DIEESE, IPCA), correspondente ao período de 1º de setembro de 2015 a 31 de
agosto de 2016, acrescido da Produtividade e Ganho Real de 10%.
Segundo o sindicato, o cálculo da produtividade e ganho real foi apurado, tendo como
base o valor agregado à Petrobras no período, incorporação da gratificação e
produtividade linear.
O sindicato também não concorda, entre outros pontos, com a proposta da estatal que
prevê “redução de 50% do valor das horas extras prestadas em regimes especiais de
trabalho, tais como turnos ininterruptos de revezamento e sobreaviso, em flagrante

prejuízo para os empregados engajados em tais regimes, que laboram em condições
especiais de trabalho e que, portanto, demandam maior proteção”.
Desmonte da ativos
A nota do Sindipetro-RJ ressalta, ainda, que como filiado da Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP), sempre discordou do diagnóstico de que a Petrobras deve vender
ativos importantes (como a Transpetro, BR Distribuidora, Liquigás, fábrica de
fertilizantes, termelétricas e biocombustíveis) para sanear a sua divida.
Na avaliação do sindicato, esse discurso, repetido em todas as reuniões, já está sendo
colocado em prática, claramente, pelo próprio presidente da empresa, Pedro Parente.
“Não ignoramos, nem menosprezamos a dívida da Petrobras, mas entendemos que
vender ativos em um período de crise econômica não é o caminho correto para
solucionar este problema, já que a captação prevista é relativamente baixa”, diz a
nota.
Embraer confirma corte de quase 8% da força de trabalho com programa de
demissão
27/09/2016 – Fonte: Reuters Brasil
A Embraer confirmou nesta segunda-feira (26) que cortará aproximadamente 8% da
sua força de trabalho por meio de um programa de demissão voluntária, cortando
custos em meio a vendas fracas na divisão de jatos empresariais e redução dos
contratos da área de defesa.
A fabricante de aviões aceitou a demissão de 1.463 empregados, que passam a valer
na próxima semana, de 1.470 que se voluntariaram para o programa, de acordo com
um comunicado da empresa.
Líderes do sindicato afirmaram na semana passada que quase metade dos funcionários
que estavam deixando a companhia eram da linha de montagem da Embraer em São
José dos Campos (SP).
O colunista Lauro Jardim do jornal "O Globo" publicou no fim de semana que a Embraer
preparava a venda de sua área de defesa, o que a empresa negou "veementemente"
em nota nesta segunda-feira. Em nota a clientes, BTG Pactual e Bradesco BBI
avaliaram como improvável a venda da área de defesa.
De acordo com a fabricante de aviões, "a unidade de Defesa & Segurança é lucrativa
e a Embraer continua expandindo sua atuação no segmento tanto no Brasil quanto no
exterior".
Custo da construção sobe 0,37% em setembro
27/09/2016 – Fonte: Agência Brasil

O Índice Nacional de Custo da Construção registrou taxa de variação de 0,37% em
setembro, resultado acima do verificado no mês anterior, de 0,26%, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas.
Materiais, equipamentos e serviços acusaram variação de 0,16%. No mês anterior, a
taxa havia sido de 0,26%. Dos quatro subgrupos, três apresentaram acréscimo em

suas taxas, destacando-se material para acabamento, que passou de -0,25% para
0,1%.
O índice referente à mão de obra teve variação de 0,55%. No mês anterior, a taxa foi
de 0,26%. A variação ocorreu devido à primeira parcela dos reajustes salariais de
Brasília e ao início da captação da segunda parcela do reajuste salarial de São Paulo,
praticado em janeiro.
O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 2,1 pontos em setembro, atingindo
74,6 pontos, o maior nível desde junho de 2015. Esta é a terceira alta consecutiva,
apesar de o indicador continuar em níveis muito baixos em termos históricos. Essa
alta tem relação com a melhora das perspectivas no curto prazo.
Maior nível desde dezembro de 2014
O Índice de Expectativas avançou 3,4 pontos, atingindo 84,8 pontos – maior nível
desde dezembro de 2014. A situação dos negócios para os próximos seis meses foi o
que mais contribuiu para a alta do índice, com variação de 5,1 pontos em relação ao
mês anterior.
O Índice da Situação Atual subiu 0,6 ponto, alcançando 64,8 pontos. Mesmo após a
quarta alta, o resultado continua abaixo da média histórica. A principal contribuição
para a alta veio da percepção das empresas em relação à situação atual dos negócios,
que registrou elevação de 0,9 ponto em relação ao mês anterior, atingindo 66,1
pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade do setor, em setembro, atingiu 64,8%, o
equivalente a 0,3 ponto percentual acima do resultado de agosto, mostrando relativa
estabilização do nível de atividade.
Consumo de gás no Brasil cai em julho com demanda menor por indústrias e
térmicas
27/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O consumo de gás natural no Brasil atingiu 56,18 milhões de metros cúbicos por dia
em julho, queda de 4,95% o mês anterior e retração de 22,55% ante o mesmo mês
de 2015. O recuo se deve à redução da demanda para indústria e para a geração de
energia, em meio à maior recessão do país em décadas.
O consumo industrial de gás em julho caiu 8,09% ante junho e recuou 9,75% em
relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados publicados nesta segundafeira (26) pela Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado).
Já o consumo na geração elétrica em térmicas em julho retraiu 17,74% ante o mês
anterior e teve queda de 56,42% em relação a julho de 2015, de acordo com a
entidade.
"A queda de consumo industrial e na geração elétrica ainda é reflexo da queda da
atividade e da produção industrial no país, confirmado em pesquisas da CNI e IBGE",
disse em nota o presidente-executivo da Abegás, Augusto Salomon.

O executivo defendeu que o gás natural é um aliado estratégico no esforço para que
a economia brasileira retome o crescimento e defendeu a busca pelo governo federal
para a realização de mudanças para estimular investimentos no setor.
"Defendemos a relevância da elaboração de uma política para o gás natural, que vem
sendo delineada no programa Gás para Crescer em desenvolvimento no Ministério de
Minas e Energia", declarou Salomon.
Retomada do crédito no Brasil levará tempo, diz agência Moody's
27/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

As perspectivas econômicas para o Brasil estão melhorando, mas a recuperação será
difícil e qualquer melhora na força do crédito levará um tempo, disse a agência de
classificação de risco Moody's em um comunicado nesta terça-feira (27).
A Moody's projeta crescimento de 0,5% da economia brasileira em 2017, enquanto
para este ano a estimativa é de uma contração de 3,5%.
"A conclusão do processo de impeachment permitiu à administração Temer buscar
políticas de combate à inflação confiáveis, assim como medidas para fortalecer a
disciplina fiscal. As medidas propostas são vitais para aliviar as preocupações dos
investidores e manter o fluxo de capitais, assim como fortalecer a confiança", disse a
Moody's no comunicado.
"A estabilização das condições econômicas ajudará a conter o estresse financeiro para
as empresas brasileiras, e suportará melhoras modestas do desempenho corporativo",
afirma Gersan Zurita, vice-presidente sênior da Moody's. "No entanto, as condições
restritas de liquidez, altas taxas de juros e desemprego continuarão a pesar na
economia até pelo menos o final de 2017."
Segundo a agência, esse cenário alimenta a aversão a risco dos bancos. Mas se a
confiança melhorar, alguns credores terão flexibilidade para aumentar mais
rapidamente suas carteiras de empréstimos.
"Uma recuperação econômica gradual não apenas favorecerá um aumento da
demanda por crédito, mas acelerará uma melhora na qualidade dos ativos", diz o
comunicado.
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27/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
As companhias de bens de consumo, como as de autopeças e da construção, deverão
ser as próximas a engrossar o volume de casos de reestruturação e recuperação
judicial, segundo especialistas.
Em grave situação financeira, parte desses setores ainda não fez ajustes e terá de se
reorganizar a partir deste semestre, estima Marcelo Gomes, da Alvarez & Marsal.

"Após a crise, eles ficaram com uma estrutura instalada bem acima do necessário e
ainda precisam se adequar."
Esse segmento foi o que mais sofreu e agora deverá olhar para dentro de casa e rever
custos operacionais, avalia José Braga, da PwC.
Os pedidos de recuperação judicial subiram 61,2% até agosto, em relação a igual
período de 2015, aponta o Serasa Experian. Foram 1.235.
Até então, as empresas de agronegócio eram as principais a buscar consultorias.
É um setor resiliente, mas segmentos como açúcar e álcool investiram muito e
sofreram com uma política errada de subsídios, diz Salvatore Milanese, da Pantalica.
Uma solução seria os bancos voltarem a emprestar, mas isso não tem acontecido.
Com crédito restrito, será lenta a recuperação, segundo Fábio Flores, da TCP Latam.
O volume de dívidas das empresas nessa situação, porém, deverá cair neste semestre
em relação ao primeiro.
"Casos como o da Sete Brasil e o da Oi, de grandes somas, desequilibraram a base de
comparação. Um baque semelhante é improvável nos próximos meses", diz Gomes.
*
Leis trabalhistas e qualificação travam retomada, diz consultoria
O engessamento das regras trabalhistas e o descompasso entre e a qualificação da
mão de obra e as vagas oferecidas serão entraves para a retomada da economia do
país, afirma o diretor-geral da Hays no Brasil, Jonathan Sampson.
"Há um ambiente rígido dos modelos de contrato. As empresas não conseguem se
adaptar às mudanças de mercado com a velocidade que seus negócios pedem."
Em um índice de 1 a 10 -em que quanto maior o indicador, mais restritiva é a legislação
- o Brasil foi avaliado em 9,1 pela consultoria. A média nas Américas é de 6,4.
A flexibilização se faz necessária diante de uma mudança de requisitos para a força de
trabalho no país, que não foi acompanhada pela oferta de profissionais, diz ele. O
indicador que avalia o grau de descompasso entre as qualificações buscadas pelas
companhias e as competências disponíveis no mercado foi de 8,8, em uma escala de
0 a 10. No continente americano, a média é de 6,6.
"No último ano, aumentou o foco em produtividade e eficiência. Adaptar os
profissionais ao novo cenário será um desafio que pedirá medidas de curto e longo
prazo."
CSN pode vender 25% de produtora de minério para chineses, diz agência
27/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A CSN está considerando vender parte de sua participação na Congonhas Minérios,
segunda maior produtora de minério de ferro do Brasil, para a China Brazil
Xinnenghuan International Investment (CBSteel), segundo a agência Reuters, citando
duas fontes com conhecimento do assunto.
De acordo com as fontes, a CBSteel está interessada em comprar cerca de 25% da
Congonhas Minérios diretamente da CSN. O grupo brasileiro de siderurgia, que detém

88% da Congonhas Minérios, seguiria no controle da mineradora, disseram as fontes,
acrescentando que as negociações estão lentas e podem não render necessariamente
em um acordo.
A primeira fonte afirmou que qualquer acordo avaliando a Congonhas Minérios como
valendo cerca de US$ 20 bilhões tem mais chance de ser bem sucedida.
No início do mês, o ministro de Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a CBSteel
estava avaliando investimento na construção de uma usina siderúrgica no Maranhão,
com capacidade inicial para 3 milhões de toneladas de aço por ano.
Um porta-voz da CSN não comentou o assunto. Não foi possível contatar
representantes da CBSteel no Brasil. Segundo a primeira fonte, a venda da
participação é importante para ajudar a CSN a reduzir a dívida que atualmente é de
cerca de R$ 26 bilhões.
As seis companhias asiáticas que têm uma fatia de 12% na Congonhas Minérios vão
manter suas posições, afirmaram as fontes. As empresas são as japonesas Itochu
Corp, Nisshin Steel, JFE Steel e Kobe Steel, a sul-coreana Posco e a taiuanesa China
Steel.
A Congonhas Minérios foi criada no final de 2014, por meio da fusão da mina Casa de
Pedra com a mineradora Namisa.
Clube dos 100%: ações de siderurgia dobram de valor no ano
27/09/2016 – Fonte: Inda
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem proporcionando ganhos que pareciam
extintos. Após encolher por três anos seguidos, seu principal índice registra até agora
valorização de mais de 35% em 2016, devido à percepção de que os juros dos países
desenvolvidos vão continuar baixos, à mudança do governo brasileiro e aos sinais de
alguma melhora na economia local.
Com o movimento, algumas ações que compõem o Ibovespa já dobraram de valor de
janeiro até agora — algo inédito, para período de tempo semelhante, desde 2009, ano
em que a Bolsa brasileira disparou.
O setor de siderurgia, que vinha beijando a lona dos pregões nos anos anteriores,
domina o restrito grupo de companhias com alta superior a 100%, acompanhado pela
não menos combalida Petrobras.
Segundo analistas, quem não pôde aproveitar a disparada desses papéis ainda tem
tempo, mas os ganhos serão menores, e os riscos de prejuízo com essa aposta
crescem a cada dia.
A companhia com maior valorização do ano no Ibovespa é a siderúrgica Usiminas PNA
(papel preferencial, sem direito a voto), com alta de 134,2%, seguida por suas rivais
Metalúrgica Gerdau PN (holding da siderúrgica de mesmo nome), que subiu 120,8%,
e CSN ON (ação ordinária, com voto), que avançou 117,7%.
Entre as razões que explicam os saltos estão os primeiros indícios de que a economia
brasileira está saindo do fundo do poço — como a primeira alta dos investimentos após
mais de dois anos e a expansão da indústria no segundo trimestre —, o que favorece
primeiro a indústria de base, observou o diretor da Escola de Investimentos Leandro
& Stormer, Alexandre Wolwacz.

E a perspectiva de queda de juros favorece essas empresas, que são muito endividadas
e dependentes de investimentos volumosos, além de ampliar a demanda por aço, já
que também estimula o consumo de bens duráveis, explica Lenon Borges, analista da
Ativa Investimentos.
— Também foi determinante a indicação de que a China está mais propensa a reduzir
a capacidade de suas usinas e diminuir os subsídios àquelas que dão prejuízo. Isso
levou a uma valorização do preço do aço no mercado global (de 35%, em média, no
ano) — afirma Borges.
— Há ainda notícias específicas de cada empresa. Na Usiminas, houve aporte de R$ 1
bilhão pelos acionistas em julho, quando a empresa estava quase pedindo recuperação
judicial.
Além disso, os analistas lembram que esses papéis foram os que mais sofreram na
Bolsa recentemente. A Usiminas, por exemplo, despencou 69% em 2015 e 65% em
2014. O principal motivo foi a desaceleração da China, que consome mais da metade
do aço do mundo e também é grande produtora. A crise brasileira só piorou a situação.
No mais recente relatório sobre siderurgia da BB Investimentos, publicado em agosto,
o analista-chefe Victor Penna afirmou que “o setor pode estar diante do começo de
uma recuperação” e que “as ações de companhias de aço podem ainda registrar forte
movimento de alta durante a segunda metade de 2016”. Mas ressaltou que as
empresas estão rodeadas de riscos.
Penna citou como riscos a disputa entre os acionistas da Usiminas, a elevada
alavancagem da CSN e a dívida da Gerdau que vai vencer em 2017, “que coloca em
risco a saúde financeira da companhia.”
De fato, nem todas as empresas do setor gozam da mesma situação. Com relação à
Usiminas PNA, dos oito analistas de grandes bancos que divulgaram relatórios sobre
a companhia de agosto até agora, um sustenta que o desempenho do papel tende a
ser melhor que o do setor; seis têm avaliações neutras ou de manutenção; um
aconselha a venda.
Dos três analistas que avaliaram a Metalúrgica Gerdau PN recentemente, dois veem
desempenho acima da média, enquanto um dá recomendação neutra.
A CSN ON é a pior avaliada: todos os oito analistas recomendam expressamente a
venda do papel ou preveem desempenho inferior ao do setor e ao do restante do
mercado.
Em seu último relatório, o JP Morgan comentou que a geração de caixa da divisão de
aço da CSN teve queda trimestral de 12%, bem abaixo das estimativas, por causa de
custos maiores e preços abaixo do previsto.
Já o Banco do Brasil (BB) chamou atenção para a velocidade do plano de venda de
ativos da siderúrgica, que tem deixado a desejar. A relação entre a dívida líquida e a
geração de caixa também preocupa: é de 8,2, quando 2,5 são considerados saudáveis.
“A venda de ativos se torna a melhor alternativa para fortalecer o balanço e reduzir a
alavancagem”, escreveu o analista do BB.
O preço-alvo médio estimado pelos analistas para o fim do ano é de R$ 5, bem abaixo
dos quase R$ 9 de hoje. Borges, da Ativa, considera a Gerdau uma oportunidade:
— Ainda dá tempo, sobretudo no caso da Gerdau PN (que tem a Metalúrgica Gerdau
como holding e subiu 87% no ano). Esse papel continua com cotação 50% abaixo do

seu valor contábil. Vemos um novo ciclo de alta do PIB vindo pelos investimentos. Isso
passa pela cadeia de aços longos, que é dominada pela Gerdau.
Quanto a Usiminas e CSN, o analista ressalta que a queda dos juros futuros melhorou
a situação delas, mas o risco continua muito elevado.
A Usiminas, por exemplo, sofre com uma disputa aparentemente interminável entre
seus principais sócios, enquanto a CSN é muito focada na cadeia de aços planos, que
Borges julga demasiadamente dependente do setor de consumo, ainda pressionado.
— Essas ações estão começando a chegar no preço justo, porque subiram demais.
Acho que há espaço para andarem mais, só que isso dependerá da percepção sobre a
economia de 2017 — afirma Raphael Figueredo, analista da corretora Clear.
— Não há mais espaço para subir apenas porque parou de piorar.
O investidor estrangeiro só voltará a comprar papéis brasileiros se vir avanços na
agenda fiscal e se a inflação e os juros cederem. Se isso acontecer, os materiais
básicos vão para a cabeça.
Já as exportadoras...
Depois do setor de siderurgia, a ação que mais ganhou no ano foi a Petrobras PN, com
salto de 104,3%. Além das outras razões que explicam a melhora do mercado como
um todo, a companhia foi favorecida pela recuperação do petróleo de meados de
janeiro para cá (alta de 38% do barril do tipo Brent) e pela troca no comando da
estatal, que foi bem avaliada por investidores.
Recentemente, o plano de negócios prevendo o corte de 25% no investimento e a
venda de US$ 19,5 bilhões até 2018 levou a um upgrade na avaliação do papel pelos
analistas.
Entre os relatórios de bancos publicados a partir de agosto, três recomendam
expressamente a compra, e um afirma que a perspectiva para a companhia é melhor
que a do mercado como um todo.
Três avaliações são neutras, e apenas um analista aconselha a venda. Figueredo, da
Clear, vê a possibilidade de o papel, cotado hoje em R$ 13,69, passar de R$ 15,70 e
até mesmo atingir R$ 17 no fim do ano.
Mas quem busca ganhos com ações também pode olhar para o lado oposto da tabela.
Dos 58 papéis do Ibovespa, oito registram queda no ano. As companhias exportadoras
monopolizam a lista — como Fibria (queda de 56,8%), Klabin (27,9%), Suzano
(46,4%) e Embraer (49,8%) —, prejudicadas pelo tombo de quase 19% do dólar.
— O setor está ficando bastante atraente, pois o dólar começa a chegar perto de um
nível de equilíbrio, entre R$ 3,20 e R$ 3. Nessa faixa, pode começar a surgir algum
sinal de pressão compradora — analisa Wolwacz.

CAS já pode votar projeto que cria nova modalidade de ação trabalhista
27/09/2016 – Fonte: Notícias do Senado

 PLS 552/2015
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) já pode votar um projeto que propõe a criação
da ação promocional trabalhista, uma modalidade de processo judicial destinada a
questionar a violação de direitos não-patrimoniais, ou seja, não relacionados a
indenizações, dívidas e outras questões materiais.

Com relatório favorável, ele já pode ser pautado na CAS. Depois, seguirá para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que dará a palavra final.
O autor de uma ação promocional poderá denunciar, por exemplo, condições
insalubres no seu ambiente de trabalho, o descumprimento de alguma cláusula de
negociação coletiva ou a contratação de servidores sem concurso. Pela natureza dos
direitos reivindicados, essas ações não poderão tratar de interesses ou lesões de
natureza patrimonial ou estritamente individual.
O PLS 552/2015 é de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que diz estar
respondendo a um “clamor” da doutrina do direito do trabalho. Segundo explicou, não
existe uma modalidade processual que seja capaz de reivindicar uma série de questões
de interesse coletivo dentro do ambiente profissional.
“O processo trabalhista brasileiro ainda não se encontra adequadamente aparelhado
para a tutela específica dos direitos humanos fundamentais no âmbito das relações de
trabalho”, explica o senador na sua justificativa para a proposta.
Conforme explica a proposta, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
estão atualmente desamparados por instrumentos jurídicos próprios. Essas categorias
dizem respeito, respectivamente, a fatores que afetam a coletividade de maneira
indivisível e indeterminada (qualidade do meio-ambiente, informações confiáveis,
erário e patrimônio público...); fatores que afetam grupos específicos de pessoas como
um todo (acionistas de uma sociedade, moradores de um condomínio, contribuintes
de um imposto...); e a fatores que afetam sujeitos individuais diferentes ligados por
um evento comum (compradores de um lote contaminado de determinado produto,
vítimas de fraude financeira praticada por uma empresa...).
A ideia do projeto é que qualquer trabalhador ou sindicato possa iniciar uma ação
promocional. O Ministério Público do Trabalho não terá poder de iniciativa, mas será
participante de todos os processos. Essas ações terão tramitação urgente e
preferencial e quaisquer recursos interpostos contra ela não terão efeito suspensivo.
O solicitante poderá requerer, em sua petição inicial, a suspensão dos efeitos do ato
questionado, a cessação liminar de certa conduta, a interdição provisória de
estabelecimento ou equipamento e qualquer outra modalidade de antecipação dos
efeitos de mérito. Caso o juiz esteja de acordo, a providência será tomada de imediato,
antes da conclusão do processo.
O projeto tem relatório favorável do senador Paulo Rocha (PT-PA), que não promoveu
alterações no conteúdo do texto original. O relator diz que a proposta deve ser

“louvada”, por apresentar um “novo caminho” para o aperfeiçoamento da Justiça do
Trabalho.
“Existem diversos tipos de condutas praticadas pelo empregador que atingem direitos
que extrapolam a esfera individual. O processo do trabalho, na maneira como
originalmente concebido pela CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], não se destina
primordialmente à tutela de tais direitos”, observa Paulo Rocha em seu relatório.
Senado terá de decidir entre duas visões de terceirização
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PLC 30/2015
PLS 300/2015
PLS 339/2016

O Senado terá de decidir entre duas visões opostas de terceirização, previstas em
propostas que tramitam na Casa. Em contraposição ao Projeto de Lei da Câmara (PLC)
30/2015, que permite uma terceirização ampla, o senador Randolfe Rodrigues (RedeAP) apresentou o Projeto de Lei do Senado (PLS) 339/2016, que consagra o
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de que a terceirização só poderá
ser feita em atividades-meio.
O projeto da Câmara dos Deputados chegou ao Senado em 2015 e aguarda a leitura
de um requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS) para que tramite em conjunto
com outra proposta sobre o tema, de autoria do senador licenciado Marcelo Crivella,
o PLS 300/2015. Após ouvir críticas das centrais sindicais ao projeto aprovado pela
Câmara, que foi discutido em diversas audiências no Senado, Randolfe decidiu
apresentar uma alternativa.
Ambos os projetos estabelecem um marco legal para esse tipo de contratação nas
empresas, que não se aplica à administração pública. O que diferencia os dois projetos
é, basicamente, a extensão desse tipo de contrato.
A proposta de Randolfe só considera lícito o contrato quando a terceirização estiver
relacionada às atividades-meio da contratante, que ele chama de "não inerentes", ou
em caso de trabalho temporário.
A da Câmara estabelece como limite apenas qualificação técnica para a prestação do
serviço contratado e capacidade econômica compatível com a sua execução. Conforme
o texto aprovado pelos deputados, o prestador de serviço poderá executar qualquer
parcela das atividades da empresa.
Vedações
O projeto de Randolfe leva em conta a Súmula 331 do TST, que declara ilegal a
contratação de trabalhadores por empresa interposta, exceto em caso de trabalho
temporário. Outra exceção, prevista tanto na súmula como no projeto do senador, é
a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio.
O projeto do senador veda a chamada quarteirização, quando o prestador de serviços
contrata outra entidade para fornecer pessoal necessário à execução do contrato.

Proíbe também a terceirização por pessoas físicas, ainda que profissionais liberais ou
produtores rurais, tanto na condição de contratantes quanto de contratadas.
O projeto da Câmara permite a essas pessoas que sejam contratantes de serviços
terceirizados.
A proposta de Randolfe estabelece a representação sindical pelo sindicato da categoria
profissional predominante no âmbito da empresa contratante dos serviços. Prevê ainda
isonomia salarial entre trabalhadores terceirizados e efetivos da empresa contratante.
Responsabilidades
Os projetos da Câmara e de Randolfe coincidem ao atribuírem à contratante a
responsabilidade solidária em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias
eventualmente devidas pela contratada.
Essas obrigações são pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado, 13º salário, férias, vale-transporte, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e contribuições previdenciárias.
O projeto de Randolfe confere ainda à empresa contratante responsabilidade solidária
pelos danos causados por más condições de trabalho. Segundo o PLS, a empresa
tomadora de serviços deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade
dos empregados da contratada.
O PLC 30/2015 foi encaminhado pela Mesa à Comissão Especial do Desenvolvimento
Nacional, onde é relatado por Paulo Paim. O PLS 339/2016 foi enviado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde aguarda designação de relator.

