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NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
10/10/2016 – Fonte: FIEP
QUESTÕES INSTITUICIONAIS
Administração Pública
Estabelece nova redação ao artigo 2º da Lei nº 18.375/2014, que determina que os
fundos existentes no Estado do Paraná, deixem de ter natureza especial contábil,
permanecendo como fontes vinculadas de receita
PL 461.2016 de autoria do Poder Executivo
Orçamento
Altera os anexos I e II da Lei nº 18.661/2015, que dispõe sobre o plano plurianual
para o quadriênio 2016 a 2019
PL 464.2016 de autoria do Poder Executivo
TRIBUTOS
Impostos
Acresce o parágrafo único ao artigo 2º da Lei 18.573/2015, instituindo o Fundo
Estadual de Combate à Pobreza do Paraná
PL 462.2016 de autoria do Poder Executivo
RELAÇÕES DO TRABALHO
Dispõe sobre a contratação de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros
funcionais de empresas privadas do Estado do Paraná
PL 469.2016 de autoria do Deputado Evandro Araújo (PSC).
Limitar gastos públicos é revolução fiscal em país acostumado à gastança do
dinheiro público, defendem confederações empresariais
10/10/2016 – Fonte: CNI
Em manifesto publicado nesta sexta-feira (7,) entidades defendem a aprovação da
PEC 241 pelo Congresso Nacional, considerada imprescindível para reestruturação do
país

"A aprovação da PEC 241 é fundamental na criação de condições mínimas para que o
governo possa reverter o atual quadro de profundo desequilíbrio das contas públicas"
- Robson Braga de Andrade.
Nove confederações empresariais assinam manifesto publicado em veículos da
imprensa nesta sexta-feira (7) em defesa da aprovação pelo Congresso Nacional do
projeto que impõe limites aos gastos públicos.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 estabelece um teto à expansão das
despesas, que, durante 20 anos, ficará limitada à inflação do ano anterior. O
documento ressalta que com a aprovação, os parlamentares podem "apontar o rumo
correto para o país superar seus problemas e retornar ao caminho do
desenvolvimento".
"A aprovação da PEC 241 é fundamental na criação de condições mínimas para que o
governo possa reverter o atual quadro de profundo desequilíbrio das contas públicas,
proporcionando a recuperação da confiança e a criação de um ambiente mais saudável
e propício ao crescimento", afirma Robson Braga de Andrade, presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma das signatárias do manifesto.
Em 2015, os gastos primários do governo federal foram de 19,6% do Produto Interno
Bruto (PIB) e devem atingir 20,1%, em 2016. O documento ressalta que se a proposta
tivesse sido adotada em 2006, os gastos da União seriam hoje de 10% do PIB.
"O desajuste nas contas públicas desorganiza a economia, é combustível para a
inflação, inibe os investimentos, causa a quebra generalizada de empresas e impede
o crescimento. Esse descontrole é um dos grandes motivos do desemprego recorde no
país, que atinge 12 milhões de pessoas", diz o texto do documento.
Assinam o documento a Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), Confederação Nacional do Transporte (CNT), Confederação
Nacional das Cooperativas (CNCOOP), Confederação Nacional da Comunicação Social
(CNCS), Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Confederação
Nacional de Saúde (CNS), Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).
Leia o manifesto na íntegra:
EM DEFESA DE LIMITE PARA OS GASTOS PÚBLICOS
O Brasil está entrando em uma fase decisiva para o nosso futuro. Depois da superação
da crise política que paralisou o país por mais de um ano, é hora de concentrar todas
as atenções nas reformas essenciais à retomada do crescimento econômico e à
melhora nas condições de vida dos brasileiros.
O Congresso Nacional é chamado a apontar o rumo correto para o país superar seus
problemas e retornar ao caminho do desenvolvimento. O primeiro grande desafio é
aprovar o projeto que impõe limites aos gastos públicos. A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 241 estabelece um teto à expansão das despesas, que, durante
20 anos, ficará limitada à inflação do ano anterior.
O desajuste nas contas públicas desorganiza a economia, é combustível para a
inflação, inibe os investimentos, causa a quebra generalizada de empresas e impede
o crescimento. Esse descontrole é um dos grandes motivos do desemprego recorde no
país, que atinge 12 milhões de pessoas. Não é por outra razão que o Brasil enfrenta a
mais grave recessão de sua história.
As confederações empresariais vêm manifestar firme apoio à aprovação do teto para
os gastos. A PEC 241 pode ser considerada uma revolução fiscal em um país
acostumado à gastança do dinheiro público. Se a proposta tivesse sido adotada em
2006, os gastos da União hoje seriam de 10% do Produto Interno Bruto, exatamente
a metade do que está previsto para 2016.
Nossa expectativa é de que a aprovação da PEC 241 represente o ponto de partida
para o Brasil retomar os investimentos e a geração de empregos. Não podemos perder
mais essa oportunidade. Com grandeza e espírito público, deputados e senadores

saberão honrar a esperança que o povo brasileiro deposita no Congresso, dando esse
passo imprescindível para a reestruturação do país.
Quimatic Tapmatic dá dicas para cuidados com o óleo solúvel nas máquinas
de usinagem
10/10/2016 – Fonte: CIMM
Indústrias devem avaliar constantemente as condições do óleo solúvel
armazenado nos tanques das máquinas de usinagem. Períodos com menor
volume de produção exigem cuidado redobrado.
A fabricante de especialidades químicas Quimatic Tapmatic alerta para a importância
das indústrias avaliarem constantemente as condições do óleo solúvel armazenado
nos tanques das máquinas de usinagem.
De acordo com a empresa, este cuidado torna-se ainda mais indispensável em
momentos com menor volume de produção, que aumentam o risco de contaminação
do óleo solúvel (quando o fluido tem menor reposição de concentrado e menor
movimentação).
“As condições do óleo solúvel podem ser verificadas através do nível de pH (potencial
de hidrogênio) da solução”, explica Marcos Pacheco, químico Sênior da Quimatic
Tapmatic. “O ideal é que a solução esteja sempre com pH acima de 8,5 no tanque",
afirma.
A redução do pH é causada pela contaminação e crescimento de microorganismos na
solução, o que eleva os níveis de gás carbônico no óleo solúvel. “Para resolver esta
situação, entra-se com um preservante e um alcalinizante que irão eliminar a
contaminação microbiana e corrigir o pH, fazendo com que a solução dure por mais
tempo”, enfatiza o engenheiro químico da empresa.
Nos casos mais graves, quando o pH chegou abaixo de 7, deve-se optar pela troca da
solução. Neste caso, é necessária a limpeza mecânica do tanque com detergentes ou
desengraxantes.
Além disso, a máquina deve ser sanitizada com produto específico para eliminar
contaminantes.
Para estas duas etapas, a Quimatic Tapmatic sugere o desengraxante Quimatic ED
Solv e o desinfetante para máquinas operatrizes Limpomaq. “Desta maneira, quando
o novo óleo for colocado, ele vai estar ‘zerado’ em termos de contaminação, o que
prolongará sua vida útil”, destaca Pacheco.
Outro cuidado importante é a remoção do tramp oil formado nos tanques. O tramp oil
é associado principalmente aos fluidos hidráulicos e lubrificantes das máquinas, óleos
de barramentos e protetivos temporários que são arrastados para o reservatório junto
com o óleo solúvel.
Estes formam uma camada superficial na solução e são uma fonte de “nutrientes” que
colabora com a proliferação de microrganismos nos óleos solúveis. Existem no
mercado equipamentos próprios para esta remoção, chamados de “skimmer”, que
podem ser de disco ou correia, por exemplo.
Com boas práticas de higiene e manufatura, bons produtos e assistência técnica, é
possível manter a qualidade dos óleos solúveis por muito mais tempo.

A tecnologia laser está pronta para soldar vidro em escala industrial
10/10/2016 – Fonte: CIMM
Um novo sistema laser de femtosegundo desenvolvido pela Trumpf facilita o
processo de solda de vidro com economia e alta qualidade, sem a necessidade
de nenhum material adicional.
O novo sistema desenvolvido pela Trumpf substitui processos convencionais, como a
colagem, e representa um grande avanço para a indústria. O femtosegundo é uma
escala de tempo usada para medir fenômenos que acontecem em prazos
extraordinariamente rápidos, equivalente a um milionésimo de um bilionésimo de
segundo.
A vantagem deste tipo de solda, em comparação aos processos de colagem, é que não
há a necessidade de materiais adicionais que sejam susceptíveis à evaporação ou
fragilização. Isto reduz custos e aumenta a durabilidade, assim como a estabilidade
da costura de solda.
A natureza especial do vidro coloca desafios consideráveis em relação ao tratamento:
o vidro é duro e quebradiço, tem menor condutividade térmica do que o metal e tende
a rachar quando aquecido de forma desigual devido à tensão interna desenvolvida.
Sistemas de laser femtosegundo podem impedir que isto aconteça. "O sistema de laser
deve permitir a programação variável de pausas e pulsos", explica Elke Kaiser,
engenheiro de aplicações da Trumpf.
O vidro é permeável à luz com comprimentos de onda que vão de ultravioleta até
próximo do infravermelho.
A absorção ocorre somente quando as densidades de energia são muito altas,
facilitando o processamento dentro do vidro.
A maior densidade encontra-se profundamente na parte inferior do vidro, chamada
ponto focal. A energia de vários milhares de pulsos de raios laser provoca uma poça
de fusão que é empurrada para cima em apenas alguns milissegundos.
O gerenciamento térmico hábil e uma ótima relação de pulsos e pausas evitam que o
vidro rache. Tampas protetoras para cabos de fibra óptica, que até recentemente eram
coladas, agora podem ser soldadas a laser com alta qualidade e economia, como a
Trumpf demonstrou em sua própria produção de cabos de fibra óptica.
A resistência da junção das peças de vidro depende principalmente do nível de pulso.
A energia do pulso para a luz infravermelha de 1.030 nanômetro precisa de 9 micro
joules (NH1).
Atualmente, a Trumpf está desenvolvendo um sistema laser para a solda de vidro
confiável para a produção em massa das tampas de proteção para os cabos de fibra
óptica em sua planta de Schramberg. Elke Kaiser afirma:
"O sistema a laser também serve como um sistema piloto para demonstrar aos
potenciais utilizadores que os inovadores métodos de laser são confiáveis e estão
prontos para implementação no processamento de vidro, oferecendo imensas
vantagens".
Atualmente, a Trumpf prepara novas aplicações para a solda a laser de vidro para uso
em sua própria produção.

Estratégia da “fábrica do futuro” da Schneider Eletric inclui soluções de
impressão 3D da Stratasys
10/10/2016 – Fonte: CIMM
A Stratasys, empresa de soluções de impressão 3D e manufatura aditiva, anuncia que
a Schneider Eletric, grupo multinacional francês, tem trabalhado com a Stratasys para
incluir a impressão 3D em seus processos de manufatura com o objetivo de atingir
metas de eficiência operacional de curto e longo prazos.
Especializada em distribuição elétrica, gestão de automação e produção de
componentes de instalação para a gestão de energia, a Schneider Electric está usando
uma combinação das tecnologias de impressão 3D, PolyJet e FDM, da Stratasys para
o desenvolvimento de produtos, protótipos e industrialização. Isto inclui várias
aplicações, incluindo moldagem por injeção e ferramentas para linha de montagem,
cujo design e a produção são geridas internamente via Openlab.
Desde a implementação das soluções de impressão 3D em suas operações de produção
em Grenoble, na França, a Schneider Eletric já contabilizou economia de até 90% de
tempo e de custos em seus processos.
De imediato, a economia de tempo e de dinheiro com a adoção das soluções de
impressão 3D da Stratasys é de 90%, considerando-se toda a manufatura da operação
da Shneider Eletric en Grenoble, na França.
“Este ano, a Schneider lançará cerca de 400 novas soluções, o que representa mais
de um lançamento diário. Por isso, é fundamental a adoção de tecnologias que nos
ajudem a reduzir o tempo de colocação de novos produtos e soluções no mercado”,
afirma Sylvain Gire, vice-presidente de GSC Transformação e Industrailização
da Schneider Electric.
A combinação de economias financeiras dramáticas com o aperfeiçoamento dos
processos de fluxo de trabalho possibilitada pela impressão 3D da Stratasys tem
contribuído para a eficiência geral da produção da planta e reduzido o tempo de
lançamento de produtos ao mercado em áreas-chave.
A impressão em 3D de moldes de injecção para projetos de prototipagem em
seus materiais finais ao invés de alumínio
Segundo Sylvain Gire, a empresa reduziu seus custos de produção para 100 euros ao
adotar os molde de injeção impressos em tecnologia 3D da Stratays nos projetos de
prototipagem, uma redução significativa comparada aos 1.000 euros, que eram gastos
ao fabricar os mesmos itens em alumínio.
"Além da economia astromômica da qual nos beneficiamos com a impressão em 3D
de moldes para injeção, também foi possível reduzir drasticamente o tempo para
produzi-los, então estamos ganhando em todas as etapas.
A fabricação dos protótipos dos moldes em alumínio exige - em alguns casos - um
tempo de espera de até dois meses, mas, com as soluções de impressão 3D Stratasys,
conseguimos concluir todo o processo no prazo de uma semana. Com isto, ganhamos
uma economia de cerca de 90% no tempo de produção, o que seria impossível
conseguir com qualquer outra tecnologia, destaca Gire.
Design e engenharia de linha de montagem de ferramental eficientes
Esses benefícios também se estendem ao design e engenharia do departamento de
mecânica da Schneider Electric, que é responsável pela produção de ferramentas de
montagem, controle e ajuste para a sua ampla gama de produtos diversificados.

Isto porque este setor tem constatado a eficácia da produção de protótipos e
acessórios por meio das tecnologias de impressão 3D da Stratasys para a realização
de testes de validação ergonômicos e funcionais de ferramentas de montagem final.
"Estamos utilizando cada vez mais a impressão 3D para projetar ferramentas para
linhas de montagem para validação, pois traz uma redução significativa de tempo na
produção das ferramentas finais”, explica Yann Sittarame, gerente da área de
Mecânica da Schneider.
Usando a tecnologia de impressão 3D Stratasys Connex multimaterial, Yann e sua
equipe hoje conseguem produzir novos protótipos de ferramentas de manufatura em
apenas uma semana. No passado, levavam pelo menos três semanas para isto ao
utilizarem usinagem CNC convencional, o que equivale a uma enorme economia de
tempo, de cerca de 70%.
"Esta tecnologia mudou a nossa forma de trabalhar e de pensar sobre como fazer as
coisas no futuro, quando pretendemos imprimir em 3D ferramentas finais, algo
perfeitamente viável, dada a precisão e durabilidade do processo", acrescenta
Sittarame.
A fábrica do futuro
Para Gire, a Schneider Electric está firmemente comprometida com a criação de uma
“Fábrica do Futuro” e vê a Stratasys como uma parceira estratégica para a
concretização deste projeto.
“Nós começamos a usar as tecnologias de impressão 3D da Stratasys há alguns anos
para prototipagem de novas soluções. Continuaremos avançando com a utilização das
soluções de impressão 3D Stratasys para o desenvolvimento contínuo do nosso
processo de ferramental, especialmente para a produção de pequenas quantidades de
novos produtos. Vamos também olhar, em breve, para o uso da manufatura aditiva
para para a produção final de peças de reposição ou para os requisitos de baixo
volume”, reforça ele.
Segundo Andy Middleton, Presidente, da Stratasys EMEA, a utilização estratégica das
tecnologias de impressão 3D da Stratasys para inovação nos processos de fabricação
atuais da Scheneider Eletric é fundamental para viabilizar o projeto de fábrica do futuro
deste cliente e explica a sua liderança na gestão de energia conectada global.
"Em parceria com empresas, como Schneider Electric, a Stratasys é capaz de
demonstrar o valor estratégico da manufatura aditiva e de ajudar empresas dos mais
diversos setores a otimizar a eficiências de suas cadeias de fornecimento, pois
contribui para que apresentem ao mercado mais rápido os melhores produtos", conclui
o executivo da Stratasys.
Fiat e VW continuam a perder participação
10/10/2016 – Fonte: Automotive Business

No período de nove meses em que só duas marcas (Toyota e Jeep) anotaram
crescimento de vendas e o mercado brasileiro registrou retração global de 22,5% em
relação ao mesmo intervalo de 2015, Fiat e Volkswagen foram as duas que mais
perderam participação, entregando 5,66 pontos porcentuais de market share de um
ano para outro.

A Fiat continua em segundo lugar no ranking das marcas de carros e comerciais leves
mais vendidas do País, mas de janeiro a setembro suas vendas caíram 34,6%, tombo
bastante acima da média do mercado, e com isso a fabricante foi a que mais perdeu
participação no período, 2,86 pontos, descendo a 15,3%.
Entre os lançamentos recentes, só a picape Toro vai bem. O subcompacto Mobi não
agradou o consumidor e o recém-renovado Uno ainda não teve tempo de se consolidar.
A Volkswagen fez renovações importantes em sua linha este ano, com os novos Gol,
Voyage e Saveiro, mas não conseguiu aquecer suas vendas pois faltou produto nas
concessionárias com as diversas paralisações que a montadoras foi obrigada a fazer
em suas fábricas por falta de peças, em disputa de preços com o Grupo Prevent.
Com o problema, os emplacamentos da marca recuaram 36,9% nos nove primeiros
meses do ano em comparação com o mesmo período de 2015. A VW só fica por pouco
atrás da Fiat em perda de participação de mercado, cedendo 2,8 pontos entre um ano
e outro, agora com 12,2%, mantendo assim a terceira colocação no ranking.
No topo da tabela ainda está a General Motors, sustentada pela boa aceitação da
dupla Onix/Prisma, recém-renovados. De janeiro a setembro a fabricante vendeu 15%
a menos do que no mesmo período do ano passado, porcentual inferior ao do tombo
médio do mercado, e conseguiu conquistar mais 1,5 ponto porcentual de participação,
agora em 16,9%.
O mercado segue mudando bastante da quarta posição para baixo. Este ano a Ford
não conseguiu se sustentar em seu histórico quarto lugar e desceu para o sexto, com
participação de 8,97% na soma das vendas entre janeiro e setembro, 1,7 ponto abaixo
do registrado nos mesmos nove meses de 2015.
As bom desempenho do Ka, terceiro carro mais vendido do País, não foi suficiente para
segurar sozinho o market share da Ford. No geral, os emplacamentos de carros e
comerciais leves da marca caíram 34,8% na comparação com os volumes acumulados
até setembro de 2015 e 2016.
Já a Hyundai conseguiu tomar o quarto lugar da Ford com a surpreendente e longeva
boa aceitação do HB20, segundo carro mais vendido no Brasil atualmente. A marca
coreana ganhou 1,95 ponto de participação, subindo a 10%, contabilizando leve queda
de 3,7% nas vendas de janeiro a setembro – o que pode ser considerado um ganho
no atual quadro recessivo do mercado.
Quem também vem bem este ano é a Toyota, que conseguiu até leve crescimento
das vendas de 1% nos nove meses deste ano e ganho de 2,13 pontos de participação,
para 9,2%. Mas o principal responsável pelo bom desempenho nem é o compacto
Etios, apenas em 14º na lista dos mais vendidos do País, mas o sedã médio Corolla,
um carro acima de R$ 80 mil que ocupa a quinta colocação nas preferências dos
brasileiros.
A Renault não conseguiu se sustentar na quinta colocação do ranking de marcas mais
vendidas que vinha ocupando há anos e desceu para a sétima, superada por Ford,
Toyota e Hyundai.
A francesa ficou praticamente parada enquanto as outras a ultrapassaram. A
participação de mercado variou positivamente apenas 0,34 ponto, para 7,5%, e a
queda de suas vendas foi de 18,8%, até um pouco menor do que a média do mercado.
Outra que ficou estável em termos de market share foi a Honda, com ínfimo ganho
de 0,22 ponto no acumulado janeiro-setembro, para 6,2%.

As vendas da marca baixaram 19,6% no período, em comparação com o ano passado.
A tendência futura é de melhora com o lançamento do novo Civic.
A Nissan conseguiu se sustentar na nona posição do ranking, com queda de 8% nas
vendas dos primeiros nove meses de 2016 contra 2015 e ganho de 0,46 ponto de
market share, agora em 2,93%. O lançamento recente do SUV Kicks deverá ajudar a
marca a subir na preferência dos brasileiros.
Foi o que aconteceu com a Jeep após o lançamento do Renegade feito no Brasil, há
cerca de um ano e meio. De 2015 para 2016 as vendas já cresceram 76,7% de janeiro
a setembro e a marca subiu da 12ª para a 10ª colocação entre as marcas mais
vendidas no País, ganhando 1,55 ponto de participação, agora em 2,76%. O novo
Compass lançado recentemente, também produzido em Pernambuco, chega para
ajudar nessa ascensão.
Veja abaixo o desempenho das 10 marcas de automóveis e comerciais leves
mais
vendidas
do
País
de
janeiro
a
setembro
de
2016:

Caminhões: Mercedes-Benz conquista espaço no mercado
10/10/2016 – Fonte: Canal Executivo

Em abril a Mercedes-Benz completou 60 anos de presença no Brasil. Desde então a
companhia se desdobra para fazer valer o tom comemorativo e tornar 2016 um ano
de conquistas, ainda que em um mercado fortemente contraído.
A estratégia mais agressiva tem funcionado e a empresa encerrou setembro com
ganho importante de participação nas vendas, de quase 3 pontos porcentuais. Com o
aumento, a marca respondeu por 29,5% do mercado de caminhões nos primeiros nove
meses do ano e se manteve firme na liderança do segmento.
O resultado foi alcançado com 11,4 mil emplacamentos, volume 22,8% inferior ao
negociado no mesmo intervalo de 2015. A queda, no entanto, foi menor do que a do
mercado total, que encolheu 30% de janeiro a setembro, para 38,8 mil unidades.
A MAN Latin America, que produz caminhões das marcas MAN e Volkswagen, também
conquistou espaço no período, mas de forma mais modesta. A empresa abocanhou
0,3 ponto porcentual de espaço nas vendas e chegou a 27,6% de market share,
garantindo a segunda posição no ranking. Foram licenciados 10,6 mil caminhões da
companhia no período, com redução de 29,7%.

Boa parte da presença de mercado abocanhada por Mercedes-Benz e MAN veio da
Ford, terceira colocada em vendas de caminhões. A montadora entregou 3,3 pontos
porcentuais e ficou com 15,5% de participação entre janeiro e setembro. Foram 5,9
mil emplacamentos, com forte redução de 42,6%.
A marca tem boa cobertura de mercado e manteve presença forte com os veículos da
Linha F, que lideraram o segmento de semileves com 816 unidades vendidas. Ainda
assim, a Ford foi a empresa com a queda mais forte de volume até mesmo nesta
categoria, de 34,7%.
A Volvo, que oferece no mercado apenas caminhões semipesados e pesados, teve
queda bem mais sutil de participação, com redução de 0,3 ponto no market share.
Com 4,3 mil caminhões entregues aos clientes, a companhia respondeu por 11,2% do
total vendido no Brasil até setembro.
O volume de veículos emplacados é 32,3% menor do que o registrado nos primeiros
nove meses do ano passado. A maior perda da montadora aconteceu no segmento de
semipesados, com baixa de 49% nos negócios, para 1,1 mil unidades.
Na quinta colocação do ranking de vendas aparece a Scania, que também só vende
veículos de maior porte, e entregou 3,2 mil caminhões, com queda de 15,9% na
comparação anual. Como a baixa foi inferior à do mercado total, a companhia
abocanhou 1,5 ponto porcentual de presença nas vendas e chegou a 8,4% de market
share, com boa performance nos segmentos em que atua.
A Iveco segue perdendo espaço nas vendas: a participação diminuiu em 0,8 ponto
porcentual, para 5,3%. As vendas da fabricante somaram pouco mais de 2 mil
caminhões, volume 39,5% menor do que o registrado entre janeiro e setembro de
2015. O resultado só não foi pior porque a companhia garantiu bons resultados nos
segmentos de caminhões semileves e leves.
Novata no Brasil, a DAF completa três anos de sua operação local e segue crescendo
sobre base pequena. As vendas da marca aumentaram 57,7% nos primeiros nove
meses de 2016 e chegaram a 492 caminhões. A companhia conquistou 1,3 ponto
porcentual de participação e respondeu por 0,7% das vendas no País.
A brasileira Agrale aparece em 8º lugar no ranking de vendas, com apenas 155
veículos negociados ao longo deste ano, com retração de 26,5%. A 9ª colocação ficou
surpreendentemente para a chinesa Sinotruk, que chegou ao Brasil em 2011 com uma
promessa de construir fábrica local que jamais foi adiante.
A empresa vendeu 129 caminhões no País ao longo de 2016, provavelmente
importados anos atrás e em estoque desde então. A Hyundai foi a 10ª colocada
também com emplacamentos de modelos antigos.
Fiat Fiorino recebe mais itens e nova versão
10/10/2016 – Fonte: Canal Executivo

O Fiat Fiorino chega à linha 2017 com novos itens de série desde a opção básica,
tabelada em R$ 53.340, e surge também com uma nova versão, Hard Working, mais
equipada, a partir de R$ 60.390.
A versão mais acessível, 1.4 Evo Flex, traz agora de série terceira luz de freio e

retrovisores externos com comando interno. Como opcionais há direção hidráulica,
volante com ajuste de altura, predisposição para rádio (dois alto-falantes dianteiros,
dois tweeters e antena) e rádio USB MP3/WMA com RDS.
A opção Hard Working, também com motor 1.4, recebe como itens de série arcondicionado, banco do motorista com regulagem mecânica de altura, terceira luz de
freio, direção hidráulica, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo
instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), conta-giros, faróis
de neblina, travas elétricas, vidros elétricos com one-touch para motorista, volante
com regulagem de altura, retrovisores externos com comando interno, predisposição
para rádio e recobrimento do assoalho do vão de carga.
Sua lista de opcionais inclui sensor de estacionamento traseiro, para-choques da cor
do veículo e calotas integrais, além do rádio USB MP3/WMA com RDS. Seu motor
produz até 88 cavalos quando abastecido com etanol e recebeu nota A em consumo
de combustível pelo programa de etiquetagem veicular.
Grupo PSA confirma joint venture com Saipa no Irã
10/10/2016 – Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA assinou definitivamente o acordo de joint venture com a empresa Saipa,
do Irã, para desenvolver e produzir veículos da marca na fábrica de Kashan, da qual
o grupo terá participação de 50% e considerada a mais moderna plata de veículos
daquele país. A intenção de firmar o acordo havia sido publicado em julho deste ano,
quando as companhias já tinham divulgado detalhes da parceria.
Pelos termos do acordo, as empresas confirmam o investimento de € 300 milhões nos
próximos cinco anos para elevar capacidade industrial e sustentar os trabalhos de
pesquisa e desenvolvimento.
Serão três modelos adaptados ao mercado local com início da produção previsto para
2018. Até lá e a partir de 2017 a marca Citroën retornará ao mercado iraniano por
meio de importações. A Saipa é parceira histórica da Citroën no Irã desde 1966.
A parceria abrangerá toda a cadeia, desde a concepção até a estratégia de venda dos
veículos e o acordo inclui a transferência de tecnologias e investimento em conteúdo
local.
“Presente no Irã há mais de 50 anos, o Grupo PSA, por meio desta nova parceria
estratégica, participa ativamente da fase de implementação de um vasto plano de
produto que satisfaz as expectativas dos clientes iranianos”, declarou o presidente
mundial do Grupo PSA, Carlos Tavares.
Uma rede exclusiva e com grande capilaridade vai permitir a venda dos modelos
Citroën em todo o país, com a estimativa de chegar a 150 concessionárias em cinco
anos. O Grupo PSA também já havia confirmado a produção de modelos da Peugeot
no Irã em parceria com a Khodro.
Fábricas de motos fecharão mais vagas em 2016
10/10/2016 – Fonte: Automotive Business
Como consequência do fraco desempenho do mercado interno, as fábricas de motos
em Manaus continuam fechando vagas.
“De acordo com a Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), o setor
emprega 13,7 mil trabalhadores, mas esse número será revisto por causa da queda

produção”, diz Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, associação que reúne os
fabricantes de motos. Em 2015 o setor tinha 16 mil postos de trabalho.
No acumulado do ano o País fabricou 712,8 mil unidades, resultando em queda de
31% ante o mesmo período do ano passado. O segmento mais atingido foi o de motos
entre 450 e 800 cc, cuja produção caiu 60,4%.
“Essa queda acentuada ocorreu porque os fabricantes tiveram de se ajustar aos seus
estoques”, afirma Fermanian.
A menor queda, de 16,2%, ocorreu para os modelos de 161 a 449 cc por causa do
lançamento da Honda XRE 190 este ano e do retorno da 250 Twister no fim do ano
passado.
O baixo volume de exportações também impede o crescimento da produção local. No
acumulado do ano o Brasil enviou ao exterior 43,7 mil unidades, volume 4,7% menor
que o registrado no mesmo período de 2015.
Entre as dificuldades para vender motos aos países vizinhos a Abraciclo cita a falta de
competitividade ante modelos asiáticos de baixa cilindrada.
Fermanian lembra também o fato de as motos brasileiras estarem alinhadas à Europa
em legislação de emissões, o que não ocorre nos mercados ao seu redor.
DAF comemora 3 anos de Brasil com novidades
10/10/2016 – Fonte: Automotive Business

Enquanto o mercado de caminhões vive um dos seus piores momentos no Brasil, a
DAF comemora – e não é só por causa do aniversário de 3 anos da fábrica de Ponta
Grossa (PR) completos neste mês.
A marca que pertence ao Grupo Paccar é a única no País a registrar aumento das
vendas no segmento de comerciais pesados: de janeiro a setembro deste ano, os
emplacamentos somaram 492 unidades, 57% a mais do que o volume de iguais meses
de 2015. Além disso, a empresa vem anotando crescimento gradual de sua
participação de mercado, que hoje está em 4%.
“Depois de investir mais de R$ 1 bilhão de recursos próprios em nossa fábrica de Ponta
Grossa, que desde sua inauguração, em outubro de 2013, já produziu mais de 1,4 mil
caminhões, estamos colhendo os frutos.
É fato que quando decidimos entrar do mercado brasileiro, em 2010, o cenário de
então apontava para um volume de no mínimo 170 mil unidades por ano. Nos
ajustamos ao mercado atual e estamos muito contentes com este crescimento”,
afirmou Michael Kuester, presidente da DAF Caminhões no Brasil.
Além de comemorar os resultados, o executivo anuncia boas novas da marca para o
País: “Estamos aumentando share e o objetivo é aumentar cada vez mais com os
caminhões que lançaremos em breve: a linha 2017 contará com novidades, como o
nosso modelo off-road que será apresentado na Fenatran do próximo ano”, revela

Kuester. “Também está nos planos trazer o CF versão rígida, mas dependerá da
rapidez de retomada do mercado”, aponta.
O diretor de desenvolvimento de produto da DAF no Brasil, Ricardo Coelho, que foi o
primeiro engenheiro contratado pela empresa no País, explica que o novo caminhão
off-road está sendo projetado com base no que já há no XF105 e CF85, os dois
caminhões produzidos pela DAF no Brasil.
A equipe de 25 engenheiros de Ponta Grossa conta com total suporte do time de
desenvolvimento da DAF na Holanda, hoje formada por 900 profissionais. “O que posso
adiantar é que o modelo terá como principal característica a robustez, que já está no
DNA dos produtos DAF.
Os veículos estão em teste, são modelos com redução no cubo e diferentes potências”.
Segundo ele, a empresa está investindo R$ 14 milhões apenas na área de engenharia
do produto, sem contar pequenos ajustes na fábrica e na divulgação do modelo.
As equipes interagem por meio de intercâmbios para trocar experiências e entender a
necessidade das aplicações. “No caso dos produtos para o Brasil, 85% dos testes são
realizados aqui mesmo, porque os caminhões precisam estar adaptados à realidade
das estradas brasileiras”, afirma. “Além do lançamento na Fenatran 2017, também
teremos mais novidades em 2018 e 2019, projetos futuros que já estamos
trabalhando”, confirma.
Outra novidade é o início das análises para mercados de exportação. Segundo Kuester,
as miras iniciais serão Chile e Peru: “Estamos estudando para dar volume à nossa
fábrica. Por enquanto, os produtos feitos aqui não são adequados para estes
mercados, então nossa equipe está viajando para estes países e fazendo estudos a
fim de entender e avançar com as necessidades locais. Acredito que em seis meses
teremos mais novidades a este respeito, mas o foco ainda é o Brasil”.
Em um momento como o do mercado brasileiro retraído, as exportações se tornam
uma alternativa necessária: com capacidade para montar 10 caminhões por turno –
ou 10 mil por ano, a produção atual da DAF no País está em 3 caminhões por dia. A
partir do dia 31 deste mês, a fábrica de Ponta Grossa passa a montar 4 caminhões
diariamente. A unidade conta com 250 funcionários.
Kuester acrescenta ainda que o desenvolvimento de fornecedores também está no
escopo da DAF para 2017. “Não é por acaso que nos instalamos numa região entre
São Paulo e Curitiba – é estratégico e ao mesmo tempo facilita muito estar mais perto
de nossos parceiros. Hoje contamos com 60 empresas de atuação nacional e em 2017
serão mais 24. Localizar é uma necessidade: não podemos nos expor à volatilidade do
câmbio”, afirma.
O presidente lembra ainda que tanto o XF105 quanto o CF85 contam com mais de
65% de nacionalização, índice que garante sua participação na linha de financiamento
Finame, do BNDES. O nível deve subir ainda mais com a produção local de motores
que começou no fim de 2015 e para a qual a empresa destinou R$ 60 milhões.
EVOLUÇÃO DA MARCA
“Estou extremamente orgulhoso por ser de uma companhia com a qualidade e o
potencial que a DAF tem”, explana Luis Gambim, diretor comercial que chegou na
companhia pouco tempo depois de a empresa se instalar no País. Ele reforça que
apesar de ser uma marca nova por aqui, sua posição atual a coloca acima de outras
duas já consolidadas no mercado.
Seus dados mostram crescimento médio de 60% nos dois últimos anos a partir da
consolidação dos modelos XF105 e CF85. “Estamos em curva ascendente e a tendência
é crescer ainda mais – devemos encerrar este ano com 5% de market share; em 2017,

o plano visa 7,5%, mas nossa meta como marca é chegar aos 10% do mercado. Este
aumento é importante, porque dá visibilidade à marca”, afirma.
Para sustentar os planos de ascender em um mercado em trevas, a DAF baseia sua
estratégia não só no aumento de portfólio, mas também com foco especial em sua
rede de distribuição.
Segundo Gambim, as 22 concessionárias da marca, incluindo a que será inaugurada
neste mês no Rio Grande do Sul, pertencem a 14 grupos empresariais e cobrem 80%
do território nacional.
“A rede passará para 29 revendas em 2017 com a entrada de mais dois grupos de
investidores, o que aumentará para 94% nossa área de cobertura no Brasil, sem
contar os postos de serviços autorizados, que passarão de cinco para sete também no
ano que vem.”
A empresa também pretende ganhar novos clientes a partir de sua atuação própria na
unidade DAF Guarulhos, revenda responsável pela região da Grande São Paulo e
Baixada Santista. “Esta unidade também vai fazer aumentar gradativamente nosso
share nesta região que é tão importante.”
“Ganhamos a fama do ‘caminhão que não quebra’, o que mostra a qualidade e a
seriedade da marca em oferecer o melhor produto. Até hoje, o primeiro caminhão que
vendemos no País - um XF150 adquirido pela Transportes Begnini - nunca perdeu uma
hora de trabalho: estamos falando de um caminhão com mais de 500 mil quilômetros
rodados”, conta. “Também está nos planos para o futuro um programa de recompra
pela fábrica.”
FOCO NO PÓS-VENDA
A divisão de autopeças Paccar Parts também acompanha a evolução da DAF no Brasil
com um plano de expansão para a TRP, marca de autopeças com atuação global para
o atendimento de veículos comerciais.
Diferente das peças genuínas dos caminhões DAF, fornecidos pela própria montadora
e cujo centro de distribuição está instalado dentro da fábrica de Ponta Grossa, a TRP
atende apenas caminhões de outras marcas.
Sua linha composta atualmente com 26 linhas de produtos passa a contar com dois
novos tipos de itens: correias e tensionadores, frutos da parceria com a Continental e
Dayco. Com os novos produtos, agora são mais de 600 itens disponíveis para o
mercado de reposição.
A linha TRP é disponível apenas na rede de concessionárias DAF: “O objetivo da TRP
é criar uma parada única de manutenção onde o transportador encontre tudo o que
precisa para seu veículo”, afirma o diretor da Paccar Parts no Brasil, Carlos Tavares.
Segundo o executivo, a linha de produtos fornece peça para mais de 90% da frota
circulante no Brasil.
“É um elemento que agrega valor para a concessionária e mais uma oportunidade de
negócio para as revendas da DAF como apoio à fidelização. É uma linha que vem
somar: são mais de 25 anos de atuação e foi da Europa para a América do Norte como
um caminho natural de expansão. É uma experiência positiva, inclusive nas lojas
independentes que funcionam nestes mercados”.
De acordo com Tavares, 70% do portfólio é de fornecedores locais instalados no Brasil,
sendo as demais com origem europeia.
Sobre oferecer a linha para caminhões DAF, o executivo explica que por se tratar de
um produto novo, ainda há um volume considerável de veículos dentro do período de

garantia, cujas peças são fornecidas pela Paccar Parts a partir de seu centro de
distribuição de Ponta Grossa.
“Mas estamos estudando essa inclusão de caminhões da marca, acredito que mais
parao fim do próximo ano.”
Motos vão terminar 2016 abaixo de 1 milhão
10/10/2016 – Fonte: Automotive Business

O Brasil fechará o ano abaixo de 1 milhão de motos zero-quilômetro emplacadas, fato
que não ocorria desde 2004, quando foram registradas 896,1 mil unidades. De janeiro
a setembro deste ano o País teve apenas 687,3 mil motocicletas licenciadas e com isso
ficará aquém da projeção anual para 1.020.000 unidades, divulgada pelos fabricantes
há três meses.
“Ainda não refizemos as projeções, mas certamente fecharemos abaixo disso”, admite
Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, associação que reúne fabricantes do setor.
Segundo a entidade, em setembro foram licenciadas 66,8 mil unidades e no acumulado
do ano foram 687,3 mil motos novas emplacadas, queda de 27,1% ante iguais meses
de 2015. Os números diferem dos divulgados pela Fenabrave porque excluem 88,9 mil
ciclomotores usados, lacrados durante o ano como se fossem em virtude de uma
mudança no código de trânsito.
As Regiões com menor queda nos emplacamentos este ano foram o Nordeste (-19,9%)
e o Sudeste (-28,8%). A retração mais acentuada ocorreu no Sul (-34,8%). A Abraciclo
atribuiu o fraco desempenho de setembro à greve dos bancários, que prejudicou
sobretudo as vendas efetuadas por lances de consórcio. A modalidade respondeu neste
ano pela maior parte das vendas, 35,2%, ante os 33,3% dos negócios feitos por
crediário e 31,5% de transações à vista.
Fermanian acredita que haverá números mais favoráveis que os atuais em novembro
e dezembro com a entrada do 13º salário. Por causa do fraco desempenho no varejo,
as vendas no atacado registraram queda de 28,7% no acumulado do ano, com 683,4
mil unidades repassadas das fábricas às revendas (275,6 mil motos a menos que nos
mesmos nove meses de 2015).
23% das empresas sobrevivem à recuperação judicial
10/10/2016 – Fonte: Canal Executivo
Estudo inédito da Serasa Experian revela que das 3.522 empresas de todos os portes
e segmentos em processo de Recuperação Judicial Deferida no país, entre junho de
2005 e dezembro de 2014, 26,9% tiveram seus processos encerrados, ou seja, 946
companhias. Deste total, 728 tiveram a falência decretada e 218 companhias
conseguiram voltar à ativa.
Isto significa uma taxa de sucesso de 23%: praticamente a cada quatro empresas que
passaram pelo processo recuperação judicial deferida, uma conseguiu retomar suas
atividades.
Os outros 73,1%, que representam 2.576 empresas, ainda estão com processos em
andamento nos tribunais. Se for considerado o total de companhias acompanhadas no

período, 6,2% tiveram seus pedidos aceitos, julgados e resolvidos no processo de
recuperação.
Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, esta taxa de sucesso de 23%
verificada nos casos dos processos que, de fato, foram encerrados está longe da ideal,
mas pode ser considerada representativa, já que algumas empresas solicitam o
processo quando, na realidade, já estão numa situação irrecuperável.
“Se ela já está neste estágio, fica cada vez mais difícil que consiga concluir a sua
recuperação e voltar ao mercado. O pedido de recuperação judicial da companhia deve
ser requerido quando os primeiros sinais de problemas financeiros começam a ficar
evidentes”, diz.
Entre as 218 companhias recuperadas, 206 estão ativas e em operação, enquanto 11
tiveram o CNPJ baixado e 1 teve o registro suspenso. Veja abaixo as informações
completas:
Tempo de recuperação
O estudo também revelou que o tempo médio de recuperação para empresas que
entraram em Recuperação Judicial Deferida é de quatro anos e sete meses. Segundo
os especialistas da Serasa Experian, o sucesso ou fracasso de um processo de
Recuperação Judicial depende, inclusive, da qualidade do plano de recuperação
aprovado para elas e do sucesso de sua execução.
Para buscar reduzir o tempo de recuperação, é importante que o plano proposto pela
empresa seja realmente viável e busque considerar também as expectativas dos
credores. Assim, poderá assegurar a sua aprovação e cumpri-lo integralmente nos
prazos aprovados.
“Vale lembrar que companhias em recuperação judicial continuam operando,
mantendo postos de trabalho. Dessa forma, não impactam negativamente a economia
durante o tempo que dura o processo”, diz Rabi.
O estudo da Serasa Experian teve início logo após a entrada em vigor da nova Lei de
Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101, de fevereiro de 2005). Um dos propósitos
da legislação foi a manutenção da empresa e dos seus recursos produtivos, acabando
com a concordata e criando as figuras da recuperação judicial e extrajudicial para
aumentar a abrangência e a flexibilidade nos processos de recuperação empresarial.
Com isso, de acordo com a lei, as companhias ganharam mais alternativas para o
enfrentamento das dificuldades econômicas e financeiras.
Profissionais precisam aceitar mudanças para superar crise
10/10/2016 – Fonte: Bem Paraná
Os problemas da economia brasileira nos últimos anos levaram ao aumento do número
de demissões nas empresas. Já são mais de 12 milhões de desempregados em todo o
país. E nem mesmo profissionais com muitos anos de casa, que poderiam se imaginar
com alguma estabilidade, têm sido poupados.
Entretanto, há duas formas de ver uma crise: como obstáculo ou como oportunidade.
“A falta de segurança move as pessoas para novos caminhos”, explica a coach Célia
E. Riesemberg. Ela destaca a importância da criatividade nesses momentos, uma vez
que diante da escassez de recursos as pessoas precisam aproveitar melhor o que há
disponível e criar soluções diferentes para seus problemas.
“Nas épocas de incerteza, as pessoas devem repensar o que estão fazendo, perceber
seus pontos fortes e aptidões e se preparar para novas formas de ganhos”, observa.

Muitas profissões novas surgiram nos últimos anos e outras ainda estão sendo criadas,
acompanhando um mundo que muda muito rápido. É provável que as futuras
ocupações de nossos filhos e netos ainda nem existam.
Pensando “fora da caixa”, pessoas estão criando formas diferentes de ganhar dinheiro
e modelos inovadores de negócios. Aos poucos, o trabalho tradicional, com seus
horários e locais definidos, começa a coexistir ao lado de startups, de empresas sem
espaço físico formal, de profissionais atuando em home office e muitas outras
possibilidades.
A boa notícia é que existe espaço para todos. A única exigência é não ficar parado
esperando que as coisas aconteçam. “Precisamos nos questionar e correr atrás de
nossos sonhos”, diz Célia, que é coach focada em desenvolvimento profissional. “Cada
um de nós possui um capital valioso: a experiência acumulada ao longo dos anos, que
é uma ferramenta poderosa para começar um novo caminho”, completa.
Segundo Célia, o primeiro passo é a pessoa enxergar a sua situação atual por uma
nova ótica, identificando onde está e onde quer chegar, e quais são seus pontos fortes
e a desenvolver. E, se necessário, deve buscar apoio especializado. “Com
autoconhecimento, foco e um plano de ação definido, o caminho para a mudança e a
realização dos objetivos fica muito mais fácil”, conclui.
Alta do preço da gasolina pesou no bolso do curitibano em setembro
10/10/2016 – Fonte: Bem Paraná

O Índice de Preços ao Consumidor do município de Curitiba (IPC) de setembro acelerou
em 0,36% ante as taxas de -0,31% em agosto e de 0,34% em setembro de 2015. A
taxa acumulada para o ano de 2016 está em 4,94% e para os últimos 12 meses
7,57%, segundo dados do Ipardes (Instituto Paranaense de Pesquisa e
Desenvolvimento Social).
Respeitando o critério de contribuição em pontos percentuais para o resultado final a
maior influência é do grupo Transporte, com impulso de 1,42%. Os produtos com
maiores participações foram as altas em gasolina comum, 5,21%, automóvel usado
nacional, 0,85%, álcool combustível, 7,43%, automóvel nacional zero km, 0,69%, e
seguro voluntário de veículo, 4,64%.
Em seguida observou-se que a variação de -0,66 na classe Alimentos e Bebidas está
vinculada às quedas de preços médios no leite integral, -11,37%, leite desnatado, 20,79%, alface -22,07%, batata-inglesa, -18,61%, e mamão, -11,70%. Já com alta
destacam-se banana caturra, 30,58%, salgados, 6,98%, e laranja pêra, 10,42%.
A aceleração de 2,08% em Comunicação foi determinada pelos aumentos de preços
de 6,49% em serviços de telefone fixo e 5,55% e mensalidades de pacotes de tv por
assinatura.
A taxa de -1,06% do grupamento Vestuário foi influenciada pela queda de produtos
da coleção outono-inverno como blusa e camisa femininas, -7,59%, sapato e bota
femininos, -9,71%, bolsa feminina, -6,76%, vestido adulto -5,27% e agasalho
feminino -7,23%. Ressalta-se, no outro extremo, a ata de 5,92% em terno.

Pacotes turísticos internacionais com incremento de 8,74% foi o item com principal
contribuição na variação de 0,32% do grupo Despesas Pessoais.
A oscilação de 0,19% em Habitação encontra amparo na crescente de 5,44% nos
preços médios de gás de botijão e de 0,61% em aluguel.
Os demais grupos apresentaram, no decorrer do mês, o seguinte comportamento:
Artigos de Residência -0,49%, Educação -0,11% e Saúde e Cuidados Pessoais teve
variação nula.

TABELA 1 - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) EM
CURITIBA, SEGUNDO GRUPOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS –
SETEMBRO 2016

GRUPOS

VARIAÇÃO
(%)

CONTRIBUIÇÃO
(pontos
percentuais)

Alimentos e Bebidas

-0,66

-0,1072

Habitação

0,19

0,0262

Artigos de Residência

-0,49

-0,0216

Vestuário

-1,06

-0,0795

Transporte

1,42

0,4185

Saúde e Cuidados Pessoais

0,00

-0,0005

Despesas Pessoais

0,32

0,0297

Comunicação

2,08

0,0975

Educação

-0,11

-0,0034

Índice Geral

0,36

0,3596

Reforma pode recuperar o valor dos contratos trabalhistas
10/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Proposta do governo tratará da prevalência dos acordos sobre o que está
estabelecido pela legislação

Os contratos de trabalho estão no centro do que deve ser a reforma trabalhista que
será enviada ao Congresso no ano que vem pelo governo Michel Temer. E com razão.
Empresas e trabalhadores no Brasil estão na situação inusitada de não saberem o real
valor do que assinam.

Vale um pouco do que está escrito, outro tanto do que está na CLT (Consolidação das
Leis Trabalhistas) e muito do que passa na cabeça dos juízes.
Na prática, a pouca segurança jurídica se traduz em uma enxurrada de ações
trabalhistas (foram 2,6 milhões no ano passado), decisões judiciais contraditórias e
um distanciamento entre a teoria da CLT e a prática de uma economia cada vez mais
focada no setor de serviços.
“Se você pensar bem, nenhum contrato de trabalho hoje tem qualquer segurança
jurídica. Tudo pode ser alterado na Justiça do Trabalho. E o juiz tem ampla liberdade
de dar a sentença que achar correta”, analisa o especialista em trabalho José Márcio
Camargo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e economista
da Opus Gestão de Recursos.
Negociado x legislado
No mês passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki
concedeu liminar permitindo que os trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar
em Pernambuco trocassem o pagamento em dinheiro de horas in itinere por outras
vantagens.
As horas in itinere são horas extras pelo tempo de deslocamento ao trabalho quando
o local onde os serviços são prestados é de difícil acesso, não há transporte público e
o empregador fornece o meio de locomoção.
Para compensar o pagamento, Zavascki decidiu monocraticamente que os cortadores
de cana poderiam receber cestas básicas, abono anual superior a dois salários mínimos
e outros benefícios. Uma semana depois, o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
discordou da decisão e definiu que acordo coletivo não poderia abrir mão das horas in
itinere. E que as horas extras deveriam ser efetivamente pagas.
É justamente nesse tipo de conflito – entre o que é negociado diretamente entre
trabalhador e empregador, e o que diz efetivamente a lei – que está um dos principais
pontos de debate da reforma trabalhista. Além disso, há falhas de regulamentação
sobre formas de contratação já previstas em lei, como a terceirização e o trabalho
temporário, que devem ser revistas.
“Precisamos transferir a negociação do contrato para o começo da relação de trabalho.
A Justiça deve só verificar se o contrato foi cumprido ou não”, afirma Camargo.
Na prática, a flexibilização da jornada de trabalho ou de outros benefícios já acontece
nas negociações entre empresas e sindicatos, mas têm o risco de serem derrubadas
na Justiça.
“As empresas tentam negociar, mas não conseguem fazer prevalecer o acordado
porque a Justiça não reconhece. Vivemos em um conflito entre o conservadorismo da
Justiça e a necessidade de inovação do mundo real”, diz o economista Hélio
Zylberstajn, professor da Universidade de São Paulo (USP).
Guinada
Decisões recentes mostram que o STF começou a mudar de direção ao dar mais força
para o que foi acordado entre empresas e trabalhadores do que para a legislação.
Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse que as
decisões devem “encorajar” propostas nesse sentido
Caso BESC
Antes de ser privatizado, o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) firmou um
acordo coletivo cuja uma das cláusulas afirmava que o empregado que aderisse ao
plano de demissão receberia indenização e estaria impedido de obter qualquer
diferença em processo judicial trabalhista. A questão chegou ao TST que, em votação

apertada, decidiu que a cláusula de quitação era nula. O banco conseguiu reverter a
decisão no STF.
Jornada de 12 horas
Por unanimidade o STF validou a constitucionalidade da Lei 11.901/2009, que
estabeleceu jornada de 12 horas diárias de trabalho para bombeiros civis. Os ministros
entenderam que a jornada, com 36 horas de descanso, conforme estabelecido na
norma, é válida e não fere os princípios constitucionais de direito à saúde do
trabalhador.
CLT penaliza mais os pequenos empresários
O juiz do trabalho Marlos Melek, da 1ª Vara de Trabalho de Araucária e Campo Largo,
defende a ideia de que a CLT cria desigualdades no mercado de trabalho e pune
especialmente os micro e pequenos empresários, segmento responsável por cerca de
80% dos empregos no país.
“A CLT é rígida, inflexível e extremamente desigual. Ela obriga o pequeno
empreendedor a pagar R$ 9 mil caso queira e precise recorrer de uma decisão na
primeira instância. E um grande banco ou empresa paga esses mesmos R$ 9 mil.
Muitas vezes, para um pequeno empresário, isso representa a folha completa de
pagamento”, diz. Esse valor representa os custos do depósito recursal, pagamento
obrigatório para os empregadores quando querem recorrer de uma decisão judicial
definitiva.
Autor do livro Trabalhista! E agora? – Onde as empresas mais erram, lançado neste
ano, Melek tem uma posição pouco ortodoxa quando o assunto é o papel da Justiça
do Trabalho.
“Quando vemos um juiz de primeiro grau tomar uma decisão contrariando uma súmula
de um tribunal superior, temos uma loteria ao invés da Justiça, um lugar que serve
para garantir os contratos. Enquanto um ganha, outro com exatamente o mesmo caso,
perde. Isso é inexplicável”, afirma.
Mudança na CLT pode aumentar pressão por reforma sindical
Caso a reforma trabalhista reconheça a autonomia do negociado entre patrões e
trabalhadores, o papel dos sindicatos dos trabalhadores pode se modificar,
aumentando a pressão para uma reforma sindical.
Desde a Constituição de 1988, os sindicatos ganharam o monopólio das negociações
coletivas, que para valerem devem ter a participação obrigatória das entidades.
Permitir a negociação de contratos individuais ou coletivos entre empregadores e
trabalhadores mais qualificados, acabar com a exclusividade da atuação dividida em
regiões e também com a contribuição obrigatória são algumas das determinações que
podem ser revistas com o avanço da reforma.
O professor da USP Hélio Zylberstajn concorda que a política sindical também precisa
acompanhar a modernização da CLT.
“No nosso sistema, o sindicato não é representativo e atua fora da empresa. Todos os
conflitos são jogados para fora, para a Justiça”, avalia.
Para ele, um sindicato atuando dentro das empresas, nos moldes como acontece nos
Estados Unidos, poderia enfraquecer a judicialização das divergências entre patrões e
empregados.

Nova regra da aposentadoria afeta mais os “ricos”, brancos e instruídos
10/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Argumentos enganosos – como o de que a idade mínima vai prejudicar mais
os pobres – vêm perpetuando os desequilíbrios da Previdência. Conheça os
principais mitos
Representantes de trabalhadores têm repetido que a fixação de uma idade mínima
para a aposentadoria vai penalizar os mais pobres, que começam a trabalhar mais
cedo. Mas a tese, que é uma das principais armas no combate à reforma da
Previdência, não resiste aos fatos.
Os mais pobres realmente entram antes no mercado de trabalho, mas isso não quer
dizer que consigam deixá-lo mais cedo. A maioria só se aposenta por idade, as
mulheres aos 60 anos e os homens aos 65, recebendo um salário mínimo ou pouco
mais. A eventual implantação da idade mínima mudará pouco ou nada essa situação.
Mais afetada será a minoria que se aposenta mais cedo: trabalhadores de classe média
e alta, mais instruídos e brancos. São eles os principais beneficiários da aposentadoria
por tempo de contribuição, que deve ser extinta pela reforma.
Extinção que, por sinal, pode ter efeitos positivos sobre a distribuição de renda no
longo prazo, uma vez que essa modalidade é concentradora de riqueza e, portanto,
acentua a desigualdade.
Confira a seguir os principais mitos que, ao longo do tempo, têm impedido a aprovação
de mudanças para reduzir o desequilíbrio do sistema previdenciário:
Mito n.º 1: “Não existe déficit da Previdência”
Eis o argumento mais usado para obstruir qualquer discussão sobre mudanças na
Previdência: o déficit não existe; logo, não há por que reformá-la. Os “céticos do
déficit” sustentam que o sistema previdenciário deve ser analisado apenas no conjunto
da Seguridade Social, que também inclui Saúde e Assistência Social. Eles calculam
que, se computadas todas as fontes de receita, entre elas tributos como CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, a Seguridade é superavitária.
Trata-se de um caso clássico de contabilidade criativa. Para chegar ao tal superávit,
os defensores da tese contabilizam recursos que não entram no caixa, como as
renúncias fiscais, e ignoram solenemente a previdência dos servidores públicos da
União, que só no ano passado teve rombo de quase R$ 73 bilhões.
O discurso de superávit da Seguridade também admite, implicitamente, que recursos
que poderiam ir para a Saúde e a Assistência Social sejam usados para cobrir os
desequilíbrios da Previdência, e que futuros rombos podem ser evitados com o
aumento da carga tributária.
Mito n.º 2: “Idade mínima penaliza os mais pobres”
Na verdade, a aprovação da idade mínima vai afetar mais os trabalhadores das classes
média e alta, que em geral se aposentam após terem contribuído ao INSS por 30 anos
(mulheres) ou 35 (homens) – na média, isso ocorre aos 52,3 anos de idade para elas
e aos 55,5 anos para eles.
Os mais humildes, em sua maioria, já se aposentam mais tarde: por alternarem
períodos de emprego formal com momentos de desemprego ou ocupações informais,
eles têm dificuldade em acumular as contribuições necessárias para requerer o
benefício mais cedo.

“Para os trabalhadores urbanos mais pobres, de menor qualificação e menor
capacidade contributiva, temos uma idade média de aposentadoria de 63 anos. Para
os trabalhadores de maior renda e qualificação, reservamos aposentadorias aos 54
anos”, afirmam os pesquisadores Rogério Nagamine Costanzi, Graziela Ansiliero e Luis
Henrique Paiva, em artigo publicado em julho.
Paiva participou de outro estudo, com Leonardo Alves Rangel e o atual secretário da
Previdência Social, Marcelo Caetano, que revelou que 63% dos brasileiros que se
aposentaram precocemente – homens de até 59 anos e mulheres de até 54 – estão
no grupo dos 40% mais ricos da população.
Além disso, 59% dos “jovens aposentados” são brancos (entre os não aposentados de
mesma idade, o porcentual é de 48%). Os já aposentados têm em média 8,3 anos de
estudo; os demais, 7 anos.
Mito n.º3: “É só cobrar a dívida”
Fala-se que, antes de mexer no benefício dos futuros aposentados, o governo deveria
cuidar melhor das receitas da Previdência: rever desonerações, combater a sonegação
e as fraudes e, principalmente, se empenhar mais na cobrança da dívida ativa do INSS,
que chega a R$ 375 bilhões. São medidas importantes, mas que não bastam para
reequilibrar o sistema.
“Mesmo que o país acabasse com todas as renúncias previdenciárias, que somam em
torno de 14% das despesas, a necessidade de financiamento continuaria existindo”,
defende estudo assinado pelos pesquisadores Rogério Nagamine Costanzi, Graziela
Ansiliero e Luis Henrique Paiva.
Eles observam que, embora a dívida ativa seja gigantesca, seu pagamento integral
não cobriria nem sequer um ano de despesas do Regime Geral de Previdência Social
– ela equivale a 65% do gasto anual. Além disso, apenas 4% do débito é considerado
“de alta recuperabilidade”.
Mito n.º 4: “Basta acabar com privilégios dos políticos”
Há quem diga que o problema da Previdência seria resolvido com o fim dos privilégios
da classe política. Parece justo que se comece por aí: além de contribuir por menos
tempo que a maioria da população, ex-senadores e ex-deputados federais recebem
em média R$ 14,1 mil por mês, ou 7,5 vezes o ganho médio de um aposentado
“comum”. Assim, 1.170 congressistas aposentados e dependentes ganham o mesmo
que 6.780 beneficiários do INSS, segundo o jornal “O Estado de S. Paulo”.
Mas o fato é que nem a extinção sumária dos benefícios a parlamentares alteraria a
dinâmica insustentável da Previdência: o gasto anual da União com ex-congressistas
e dependentes, de R$ 164 milhões, equivale a apenas 0,1% do rombo anual do INSS
e da previdência dos servidores da União.
Mito n.º 5: “A formalização resolve”
Sindicalistas defendem que o aumento da formalidade do mercado de trabalho, por
elevar as contribuições previdenciárias, resolveria os problemas de caixa do INSS.
Mas não há como elevar a formalização num passe de mágica, ainda mais em tempos
de crise – em 2015, o nível de informalidade da população ocupada subiu para 45%.
E, ainda que fosse possível, não alteraria os problemas estruturais do sistema.
“A formalização é desejável e, de fato, aumenta a arrecadação no curto prazo. Mas no
médio e no longo prazos, implicará elevação do número de beneficiários e, assim,
aumento das próprias despesas com benefícios”, conclui artigo publicado em setembro
por seis pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Veja como poupar para aposentadoria com reforma da Previdência
10/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

"Daqui a seis, sete anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu
cartão, o governo não terá dinheiro para pagar".
A frase, dita pelo presidente Michel Temer para defender sua proposta de reforma da
Previdência, pode parecer alarmista, mas não está distante do cenário esperado por
especialistas em finanças pessoais ouvidos pela Folha.
Para eles, a crise no INSS e os planos para reformá-lo aumentam ainda mais a
importância de o trabalhador guardar dinheiro para a aposentadoria, diante da falta
de garantia de como o benefício funcionará quando chegar a vez de quem está
entrando no mercado agora.
O teto do INSS hoje é de R$ 5.189,82. Pela proposta em discussão apenas os
trabalhadores que contribuírem por 50 anos vão receber esse valor. Para quem começa
a trabalhar aos 20, isso significa se aposentar aos 70 anos.
Para encerrar a vida profissional antes disso será necessário ter ao menos 25 anos de
contribuição e 65 anos de idade, recebendo 75% do teto mais 1% a cada ano adicional
de contribuição, segundo as regras em discussão.
De acordo com a proposta, ainda não enviada ao Congresso, as mudanças vão valer
para mulheres com até 45 anos e homens com até 50 anos de idade. Uma regra de
transição será criada para trabalhadores mais velhos.
"Analisando o histórico de mudanças no teto do INSS, quem se aposentar daqui a 20
anos vai receber um benefício equivalente a três salários mínimos, se continuar a atual
política de correção", afirma Renato Follador, consultor na área e ex-secretário de
Previdência do Paraná.
PREPARO
Falar da aposentadoria pode parecer um futuro remoto para quem está na faixa dos
20 anos de idade e uma preocupação menor para quem, entre os 30 e os 40, está
pressionado com gastos mais urgentes com casa e filhos.
Mas, quanto mais cedo essa poupança começar, menor será o sacrifício. A reportagem
conversou com quatro especialistas para saber quanto e como economizar em cada
etapa da vida para se aposentar aos 65 anos mantendo a mesma renda.
AOS 20 ANOS
O jovem pode guardar por volta de 15% a 20% do salário porque tem um longo tempo
para esse dinheiro render. Também é possível escolher investimentos mais arriscados
e deixar uma parte menor na renda fixa.
"Quanto mais jovem for a pessoa, mais tempo ela tem para recuperar as perdas [na
renda variável] que ocorrerem em momentos de crise", diz Renato Follador, consultor
em previdência. Para ele, a economia de 8% da renda é suficiente, desde que apenas
para a velhice.

Fundos de ações que invistam em empresas voltadas para o mercado interno e que
pagam dividendos (como bancos e elétricas) são uma boa opção de renda variável,
segundo Follador, porque essas companhias incluem a inflação em seus custos,
protegendo o investidor de ver seu rendimento corroído pela alta de preços.
Na renda fixa, a recomendação são os títulos do Tesouro IPCA, que rendem a inflação
e mais uma taxa de juros.
Aproveitar os fundos de previdência da empresa é outra opção, mas é preciso atentar
para as regras para retirada do dinheiro –sobretudo com a alta rotatividade entre
jovens–e à taxa de administração cobrada.
AOS 30 ANOS
Quem começa a guardar dinheiro aos 30 precisa reservar entre 20% e 25% do salário
e investir mais em renda fixa do que em variável.
Ao escolher um plano de previdência, é preciso pesquisar taxas de administração (o
ideal é que seja inferior a 1%) e de carregamento (o melhor é um plano que não
cobre), afirma a planejadora financeira Letícia Camargo.
A economia para outras preocupações, como a compra da casa própria e as despesas
com a criação dos filhos, deve ser separada da poupança para a aposentadoria, diz
Follador. Com essa organização, a reserva pode ser de 8% do salário, diz.
AOS 40 ANOS
O trabalhador na faixa dos 40 anos de idade que ainda não tem nenhuma reserva para
a aposentadoria vai precisar guardar entre 25% e 30% de sua renda. "É nessa idade
que a janela se fecha", diz William Eid Júnior, professor de finanças da FGV.
Já Follador afirma que guardar 16% do salário é suficiente nessa fase, desde que todo
esse dinheiro seja destinado à aposentadoria.
Aos 40, a pessoa não pode perder dinheiro, por ter pouco tempo para recuperá-lo. Por
isso, a recomendação é que a carteira se concentre em investimentos de renda fixa.
Se a opção for pelo título público, é preciso escolher o prazo mais próximo da
aposentadoria, para não perder dinheiro na hora de resgatar.
Para quem já vinha poupando, a chegada aos 40 marca o momento de ver o quanto
já foi guardado, quanto tempo espera-se viver depois da aposentadoria e mapear o
consumo supérfluo. E, com base nisso, estimar quanto ainda é preciso guardar nos
próximos anos.
Aposentadoria precoce resistiu a reformas anteriores
10/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
As duas mudanças feitas nas regras para aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa
privada nos últimos 17 anos foram insuficientes para evitar a concessão dos benefícios
em idade precoce, alvo principal da proposta de reforma que o governo Michel Temer
promete apresentar.
A primeira ajudou a reduzir gastos da Previdência, mas praticamente não elevou a
idade média de aposentadoria. A segunda, que elevou o valor do benefício para muitos
segurados, implicou em mais despesas, eliminando vantagens obtidas antes.
Este é o resumo da implementação do fator previdenciário, que desde 1999 reduz o
benefício de quem se aposenta cedo, e da fórmula 85/95, que desde o ano passado
garante acesso à aposentadoria integral quando a soma da idade com o tempo de
contribuição atinge 85 para mulheres e 95 para homens.

O governo quer estabelecer idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens
e mulheres, com o objetivo de combater o deficit da Previdência, que neste ano ficará
perto de R$ 150 bilhões.
Hoje, os trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição o fazem com
menos de 55 anos, em média.
Em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso tentou estabelecer idade mínima de
60 anos para homens e 55 para mulheres. Faltou um voto para aprovar a proposta na
Câmara, e ela naufragou.
Como alternativa, foi criado o fator previdenciário. A fórmula varia de acordo com a
idade do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Ela reduz o
valor do benefício de quem se aposenta cedo e aumenta o de quem se aposenta tarde.

EXPLOSÃO
Seria um estímulo para adiar a aposentadoria. Na prática, como poucos deixam de
pedir o benefício assim que têm direito -por necessidade ou por dificuldade para
planejar o futuro-, o fator acabou servindo apenas para reduzir o valor dos benefícios.
"Apesar de não aumentar a idade, o fator impediu uma explosão nos gastos do INSS",
diz o consultor previdenciário Renato Follador, um dos especialistas consultados pelo
governo Temer na elaboração da nova proposta de reforma, que o presidente promete
apresentar em breve.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) calcula que houve economia de R$
88,5 bilhões com o fator previdenciário entre 2000 e 2014, em valores corrigidos pela
inflação. O mecanismo chega a reduzir em mais de 40% o valor dos benefícios.
A idade média na concessão das aposentadorias era de 51,8 anos em 1999 e agora é
de 54,5.
O pesquisador do Ipea Luis Henrique Paiva atribui isso em parte ao fim dos benefícios
proporcionais, que permitiam aposentadoria com cinco anos a menos que o tempo
mínimo de contribuição exigido, 35 anos para homens e 30 para mulheres.
Outro aspecto foi o endurecimento das regras para reconhecer o trabalho em
condições nocivas à saúde, que dão contagem extra para a aposentadoria.

Grande aposta de Temer, PEC do teto dos gastos vai a plenário
10/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
A principal bandeira econômica do governo Temer terá hoje o seu 1.º turno
de votação no plenário da Câmara

Desde que assumiu definitivamente o governo federal, no final de agosto, Michel
Temer tem sido pressionado a tirar do papel o discurso de austeridade que vende
desde maio, quando provisoriamente foi levado ao comando do Planalto.
Agora, o próprio Planalto definiu como prioridade a aprovação da PEC 241/2016,
apelidada pelo governo federal de “PEC do teto dos gastos”, que chega ao plenário da
Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (10), para o seu primeiro turno de
votação.
Polêmica e na mira da oposição, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241,
apresentada em junho último, virou a principal aposta do Planalto, que deseja ver a
medida aprovada no Congresso Nacional até dezembro.
Na visão de auxiliares do presidente da República, consultados pela reportagem, a PEC
teria o papel de dar um pontapé na administração e também de ser um marco na
legislação, semelhante ao que representou a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), no ano de 2000.
De imediato, a PEC traria, na visão do governo federal, previsibilidade nas contas
públicas, em um sinal positivo para o mercado, que voltaria a investir e gerar
empregos.
Na visão da oposição, capitaneada pelo PT, o engessamento das contas ignora o
crescimento de despesas essenciais, como na área social.
Na gestão anterior, Dilma Rousseff também chegou a ensaiar um teto para as contas
públicas, inclusive com gatilhos para permitir o congelamento de salários. Já sem
fôlego à frente do Executivo, a petista não conseguiu emplacar seu plano, rechaçado
pela própria bancada do PT.
Na Câmara dos Deputados, a oposição encabeçada pelo PT hoje é minoritária, com
uma bancada em torno de 100 parlamentares, somando políticos do PDT, PCdoB, Psol
e Rede. Mas também há resistência externa contra a PEC.
A crítica mais forte partiu da Procuradoria Geral da República (PGR), às vésperas da
votação. No início da noite de sexta-feira (7), a PGR divulgou uma nota técnica na qual
aponta que a PEC seria “flagrantemente inconstitucional”. O posicionamento foi
comunicado ao Legislativo.
No documento, a PGR sustenta que as alterações propostas pelo Executivo “ofendem
a independência e autonomia dos Poderes Legislativo e Judiciário” e pede o
arquivamento ou a alteração da proposta.

No mesmo dia, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz, também criticou a PEC, medida que, segundo ela, “engessaria” o orçamento do
Judiciário.
A reação do governo federal e de aliados no Congresso Nacional às críticas foi imediata.
Ainda na sexta-feira (7), o Planalto soltou uma nota à imprensa rebatendo argumentos
da PGR.
“Se até mesmo a lei de diretrizes orçamentárias pode estabelecer limites claros à
iniciativa orçamentária dos Poderes e do Ministério Público, evidente que a própria
Constituição, por meio da PEC 241/2016, pode estabelecer quais serão estes limites”,
sustenta trecho da nota.
No sábado (8), o deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS), relator na comissão
especial que analisou a PEC, foi escalado para atuar junto à opinião pública: a
estratégia do peemedebista é lembrar que também há altos salários no Judiciário e no
Ministério Público e que os ataques à PEC sugerem “corporativismo”.
STF
A despeito do embate político, o conteúdo da PEC já foi parar no Supremo Tribunal
Federal (STF), e o texto deve ser analisado pelos ministros da Corte. Na sexta-feira
(7), a bancada da minoria na Câmara dos Deputados entrou com um mandado de
segurança no STF para tentar impedir a tramitação da proposta.
Entre os argumentos levados pelos parlamentares à Corte, está a questão da
independência entre os Três Poderes, na linha da nota técnica da PGR.
Como funciona
As três linhas gerais do substitutivo à Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
241/2016, que ficou conhecida como a “PEC do teto dos gastos”:
1. Limite
Durante 20 anos, órgãos dos Três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – serão
obrigados a obedecer um limite de gastos, definido em cada exercício.
2. Correção
O limite de gastos será o valor do limite do exercício anterior, corrigido apenas pela
inflação – a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
relativo a um período de 12 meses.
3. Proibido
Em caso de descumprimento do limite, o órgão ficará proibido de conceder reajustes
ou aumentos salariais; criar cargos ou funções; e realizar concursos públicos.
Fonte: Texto do substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição 241/2016, em
trâmite na Câmara dos Deputados.
A batalha contra os privilégios
10/10/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo

Para baixar os custos de pessoal, profissionalizar a administração e conter as greves
nos serviços públicos, o governo terá de enfrentar o corporativismo dos servidores e
a resistência do Congresso e do Judiciário às mudanças

O mamute – um paquiderme pré-histórico com espécies que chegavam a alcançar
cinco metros de altura e a pesar até dez toneladas – é considerado um dos maiores
mamíferos de todos os tempos.
Para efeito de comparação, o elefante, seu parente moderno e o maior animal terrestre
existente hoje, pesa, no máximo, seis toneladas e sua altura não supera quatro
metros.
Talvez, por isso, o Estado brasileiro – gigante, pesado e lerdo – seja frequentemente
comparado a um mamute. Mesmo com sua força e seu tamanho, o elefante parece
acanhado para simbolizar as proporções extraordinárias adquiridas pelo Estado no
País.
O fardo estatal se faz sentir sobre os cidadãos e as empresas de forma implacável. Ele
se expressa nos impostos de Primeiro Mundo que os brasileiros têm de pagar, em
troca de serviços de Terceiro Mundo, na burocracia que emperra o cotidiano das
famílias e o desenvolvimento dos negócios e na corrupção endêmica, que cria
dificuldades para vender facilidades.
Mas, hoje, talvez, nada simbolize tanto o peso que a sociedade tem de carregar para
manter o mamute em pé quanto o funcionalismo e seus privilégios.
Nos últimos anos, impulsionado pelo estatismo pregado nos governos Lula e Dilma,
com impacto em todo o País, o número de funcionários públicos deu um salto. Segundo
uma pesquisa realizada pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação
Getúlio Vargas (FGV-DAPP), o total de funcionários na ativa passou de 5,8 milhões,
em 2001, para quase 9 milhões, em 2014, nos três níveis de governo (federal, estadual
e municipal) e nos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), – um aumento de
54,4%.
Isso sem contar os funcionários terceirizados, principalmente nas áreas de limpeza,
segurança e manutenção predial, que somam cerca de 18 mil só no governo federal.
O maior crescimento do efetivo, de 94%, aconteceu nos municípios, em parte pelas
novas atribuições recebidas com a Constituição de 1988, para criar e manter serviços
públicos de alcance local.
No Executivo federal, embora o crescimento tenha sido um pouco menor – cerca de
30%, – foram contratados 120 mil novos servidores no período, mais que o dobro do
total de trabalhadores do Bradesco, um dos maiores bancos do País.
Também contribuiu para o aumento do número de funcionários a criação de novos
Estados e municípios após a promulgação da Constituição de 1988. Desde então, o
número de municípios cresceu cerca de 40%, de 3.900 para 5.570.
Isso levou ao aumento das representações nas Assembleias Legislativas e no
Congresso Nacional, ao aumento das bases do Judiciário e à criação de estruturas
administrativas para dar suporte aos novos entes federativos.
“O povo, para sustentar as novas estruturas, continuou o mesmo”, diz o jurista Ives
Gandra da Silva Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie, da Escola de
Comando e Estado Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra.
Mais com Menos
Com o tsunami de contratações, era inevitável que os gastos com pessoal crescessem
em progressão geométrica. Mas eles aumentaram em ritmo ainda mais acelerado que
ao das contratações, em decorrência da concessão de aumentos salariais bem acima
da inflação para o funcionalismo.

O “rombo” existente hoje nos orçamentos do governo federal e de vários Estados e
municípios é decorrente, em boa medida, do inchaço da folha de pagamento nesse
período.
Desde 2001, as despesas com pessoal tiveram um aumento de 127,3%. Passaram de
R$ 171,6 bilhões para R$ 390,2 bilhões em 2014, em valores já corrigidos pela
inflação.
A diferença daria para o governo federal pagar o Bolsa Família, concedido a 13 milhões
de beneficiários, de acordo com dados oficiais, por sete anos. A conta das benesses,
como sempre, sobrou para os pagadores de impostos.
O gasto per capita dos brasileiros para pagar os salários do funcionalismo quase
dobrou em 14 anos, de R$ 976 para R$ 1.925, em valores de 2014, também
considerando os três níveis de governo e os três Poderes.
“A despesa de pessoal do governo é muito grande e tem muita importância na
composição de gastos do governo”, afirma o professor Nelson Marconi, coordenador
executivo do Fórum de Economia na FGV de São Paulo e um dos responsáveis pela
reforma administrativa realizada no governo Fernando Henrique. “O ajuste fiscal tem
de passar pela questão de pessoal.”
Enquanto no setor público os salários subiram, em média, cerca de 50% nos três níveis
de governo desde 2001, na iniciativa privada o aumento médio ficou em 21,4%, já
descontada a inflação do período. O aumento real do funcionalismo, na média, foi mais
que o dobro do obtido no setor privado.
Essa diferença só encontra paralelo em Portugal, onde alcança 58%, segundo um
levantamento feito pelo economista Marcos Köhler, consultor legislativo do Senado.
Na Alemanha, os salários do funcionalismo são, em média, 7% menores que no setor
privado. Na França, 8%. Mesmo em países em que os salários do setor público são
maiores, como Espanha, Grécia e Itália, a diferença fica em torno de 30%, bem aquém
do que acontece no Brasil (e em Portugal).
“Havia uma grande influência sindical no governo”, diz Köhler. “Isso contribuiu para a
obtenção de acordos salariais muito favoráveis pelo funcionalismo no nível federal,
que acabaram influenciando o setor público como um todo.”
Obviamente, a média salarial do funcionalismo esconde os casos extremos, tanto na
base como no topo da pirâmide. Mas, nos últimos anos, os salários iniciais das
diferentes carreiras da administração, em especial na esfera federal, receberam
aumentos reais generosos, distanciando-os também dos valores pagos no setor
privado.
Enquadram-se nessa categoria os motoristas da Câmara Federal, que ganham mais
de R$ 12 mil e os garçons do Senado, com salário superior a R$ 17 mil, o menor para
servidores efetivos, sem escolaridade, mas com comprovação de “capacidade técnica”
para a função.
É no andar de cima, porém, que se encontram os casos mais escandalosos,
particularmente no Poder Judiciário, onde os valores dos benefícios recebidos “por
fora” superam, muitas vezes, os valores dos salários ou chegam bem perto deles,
engordando os vencimentos.
São tantos os subterfúgios que, em muitos casos, o teto constitucional – que limita os
salários do setor público federal aos vencimentos recebidos pelos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) aos dos governadores nos estados e aos dos prefeitos
nos municípios – tornou-se uma peça de ficção.

Mesmo com salários bem acima da média do mercado, custeados pelos contribuintes,
o apetite do funcionalismo parece não ter fim.
No momento em que o Brasil real enfrenta a recessão interminável, o desemprego
recorde e a queda na renda, os servidores federais, protegidos pela estabilidade no
emprego e com a aposentadoria garantida com o mesmo salário da ativa, lotam as
galerias do Congresso Nacional para reivindicar, sem constrangimento, a aprovação
de aumentos reais de salário e a preservação de suas vantagens.
“Alguém teria de dizer para eles que nós estamos numa crise fiscal muito grande e
que o que estão pedindo não tem nexo com o mundo real”, afirma Marconi.
Ao mesmo tempo, as greves e ameaças de greves em serviços essenciais, como saúde
e segurança, sem desconto dos dias parados e sem risco de represálias, tornaram-se
uma realidade que afeta de forma dramática o dia a dia da população, em especial nas
faixas de menor renda, que dependem quase exclusivamente dos serviços públicos.
“No Brasil, há uma classe que se aproveita de todo o setor privado e manda no País”,
diz o economista Antonio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento e da
Agricultura. “O Brasil é vítima do corporativismo estatal que se apropriou de Brasília.”
Segundo o advogado Almir Pazzianotto, o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), é difícil enfrentar os interesses do funcionalismo,
porque os servidores têm intimidade com os deputados, senadores e estão dentro do
Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, que deveriam ser
os responsáveis pela aprovação de medidas para restringir os privilégios.
“A corporação não está pensando no bem comum, mas em seus próprios benefícios”,
diz Pazzianotto. “Nós trouxemos a ideia do corporativismo do fascismo. É uma coisa
um pouco medieval também, das velhas corporações de ofício, que se organizavam
para proteger as atividades profissionais de seus integrantes”.
Embora o espírito de corpo predomine no funcionalismo, nem todos rezam por essa
cartilha, Muitos servidores públicos fazem jus ao título. Trabalham duro para servir à
população e se preocupam em efetuar suas tarefas com dedicação e eficiência, muitas
vezes sob os olhares enviesados dos colegas.
As generalizações quase sempre acabam promovendo injustiças. Feita a ressalva,
porém, não dá para negar o que qualquer brasileiro que já entrou numa repartição
pública pode observar. Em geral, há um contingente razoável de funcionários que,
escudados pela estabilidade, fazem o que se costuma chamar em português claro de
“enrolação”.
Nos cargos de livre nomeação, que somam cerca de 21 mil, conforme os dados oficiais
mais recentes, boa parte dos interessados, de acordo com Pazzianotto, já se aproxima
dos políticos mal-intencionada, para obter um privilégio, e não para se tornar um
servidor exemplar.
“O princípio do privilégio é o não comparecimento ao trabalho, não ter a obrigação de
cumprir horário”, diz. “Você sempre tem aquele funcionário faltoso, acumula falta,
sempre tem atestado médico e você sabe que ele é apenas um ocioso, não quer
trabalhar.”
Pazzianotto afirma que, ao assumir a presidência do TST, encontrou em seu gabinete
mais de 200 funcionários comissionados, quando precisava de apenas 20. “Eu tinha
até funcionário da presidência em Nova York. O marido foi para lá e a mulher foi atrás,
devidamente autorizada.” Ele conta que, na ocasião, chamou um funcionário do TST,
que já conhecia, para uma conversa. “Eu disse: ‘Escuta fulano, em todos esses anos
que estou aqui, vejo você namorando pelos corredores o dia inteiro, está sempre

encostado com uma funcionária, não necessariamente a mesma. Comigo você não vai
fazer isso. Você vai ter de trabalhar.”
Embora haja muitas áreas com excesso de pessoal, há outras em que falta gente. De
acordo com Nelson Marconi, na área administrativa, é comum haver uma quantidade
grande de servidores, com baixa produtividade, porque não há tanta cobrança como
na iniciativa privada.
“De forma geral, daria para cortar fácil, fácil, pelo menos 10% do pessoal”, diz Nelson
Marconi. “Na esfera administrativa, poderia ter um corte até maior, de uns 20%.” Por
ora, porém, parece pouco provável que, no atual cenário político e econômico, o
presidente Michel Temer esteja disposto a abrir mais essa frente de batalha.

Temer diz que corporativismo não pode ‘tisnar’ PEC do teto
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
Em jantar promovido ontem com deputados da base aliada do governo, no Palácio da
Alvorada, o presidente Michel Temer criticou a manifestação da Procuradoria-Geral da
República, que na sexta-feira considerou “inconstitucional” a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) apresentada pelo governo para limitar o aumento dos gastos
públicos por 20 anos.
“Todo e qualquer movimento de natureza corporativa que possa tisnar a PEC do Teto
não pode ser admitido”, disse Temer, de acordo com relato de participantes do
encontro, sem citar diretamente o Ministério Público Federal. “Nós estamos fazendo
história e queremos, no último dia do nosso governo, dizer: ‘Salvamos o Brasil'”.

Temer reuniu cerca de 215 parlamentares no Alvorada, além de ministros e
assessores. Foi uma estratégia para se aproximar do Congresso e obter quórum alto
para a votação em primeiro turno da PEC do Teto, na manhã de hoje.
O presidente afirmou que a proposta é fundamental para o ajuste das contas e cobrou
fidelidade da base, sob a alegação de que sua aprovação será entendida como um
sinal de força do governo para tirar o País da crise.
“Estamos precisando revelar ao País que temos responsabilidade e que estamos
cortando na carne”, insistiu Temer. “Estão reunidos aqui 300 parlamentares. Mais oito
e já aprovamos a PEC”, completou o presidente, aumentando o número de presentes,
numa referência aos 308 votos necessários para a proposta passar em primeiro turno.
Pelos cálculos do governo, apesar da resistência da Procuradoria Geral da República e
da oposição, a PEC do Teto deverá ser aprovada hoje com ao menos 350 votos.
“Vamos marchar para uma votação muito expressiva dessa emenda constitucional”,
disse o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. Se tudo seguir
conforme o cronograma previsto, o último capítulo da votação deve ocorrer no fim do
mês, entre os dias 24 e 25.
A nota técnica que a Procuradoria-Geral da República enviou à Câmara causou malestar não apenas no governo como entre integrantes da base aliada. Além de
considerar “inconstitucional” a proposta que limita os gastos públicos, a Procuradoria
argumenta que a emenda enfraquece o Poder Judiciário e ameaça as ações de combate
à corrupção no País. Para o Ministério Público Federal, a PEC desrespeita a separação
entre os Poderes e tende a transformar o Executivo num “superórgão”.
Contestada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo, a
manifestação da Procuradoria será usada pela oposição para tentar barrar a tramitação
da proposta. Geddel afirmou, porém, que não teme uma possível judicialização do
assunto.
“Acho que o Judiciário brasileiro tem absoluta noção da responsabilidade histórica
desse momento. Tenho convicção inabalável que não serão ações corporativistas que
vão atrasar a necessidade de fazermos o ajuste fiscal no País”, argumentou ele.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a superação da crise só
ocorrerá com “empenho e comprometimento de todos”, incluindo o Ministério Público
Federal. “Nenhuma instituição ou pessoa está acima das leis e da Constituição”,
afirmou Maia.
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), também compareceu ao jantar
de ontem e disse que, quando a PEC chegar à Casa, dará celeridade à tramitação do
texto.
Antes do jantar – que teve como pratos principais filé mignon, salmão e risoto de
shitake -, os economistas José Márcio Camargo e Armando Castelar, ambos do Rio,
fizeram uma exposição em Power Point sobre a necessidade da aprovação da PEC para
o ajuste das contas.
A reforma da Previdência foi apresentada ali como indispensável. “Com as regras
atuais, a Previdência seria responsável por todo o gasto público em 20 anos”, dizia um
dos trechos do estudo mostrado pelos economistas.
A movimentação de aliados ao Alvorada foi tamanha que, antes das 19 horas, uma fila
de 300 metros já se formava diante do palácio. Muitos parlamentares levaram
mulheres e filhos para o encontro.

O presidente e a primeira-dama, Marcela, receberam pessoalmente todos, no hall de
entrada, do Alvorada. Temer cumprimentou um a um e posou para fotos.
Horas antes do jantar, Temer também telefonou para deputados que ainda se diziam
“indecisos”. Um mapa com os votos de parlamentares contra e a favor, além daqueles
que ainda não se posicionaram sobre o tema, foi apresentado a ele por líderes da base
aliada, durante almoço na casa do deputado Rogério Rosso (DF), que comanda a
bancada do PSD.
“Montamos um núcleo de monitoramento. Sabemos até o horário de chegada dos
parlamentares a Brasília amanhã”, afirmou Rosso. “Ainda estamos tentando conquistar
votos. Entre os indecisos não tem uma questão partidária. Há apenas alguns
representantes da área da educação e da saúde com os quais precisamos conversar”,
disse o líder do governo, deputado André Moura (PSC-SE).
Sete partidos da base aliada (PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PTB e PSC) fecharam questão
pela aprovação da PEC do Teto. Há ainda a expectativa de que DEM e Solidariedade
declarem apoio da bancada.
Proibição
O novo texto da PEC, apresentado na última semana pelo relator, Darcísio Perondi
(PMDB-RS), endureceu as penalidades aos órgãos e poderes em caso de
descumprimento do limite de gastos. A principal delas é a proibição de medidas que
impliquem reajuste de despesa obrigatória acima da inflação, o que atinge diretamente
o salário mínimo em caso de estouro do teto pelo Executivo.
A versão ainda prevê veto à revisão geral anual das remunerações de servidores
públicos. Isso significa que, em caso de violação ao teto, os funcionários não terão
sequer a reposição inflacionária garantida pela Constituição.
O governo ainda previu um intervalo de três anos em que o Executivo poderá
compensar o estouro do teto de Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria
Pública da União. Isso porque esses Poderes tiveram reajustes com impacto até 2019.
Com isso, o Executivo terá de segurar despesas próprias de outras áreas para bancar
esses aumentos.
A PEC ainda prevê que as despesas mínimas com educação e saúde terão como
referência os pisos de 2017. Antes, o piso de 2016 seria tomado como base para os
Orçamentos futuros.
O impacto mais significativo será na área da saúde: cálculos da equipe econômica
mostram que essa mudança melhorou o mínimo dessas despesas em R$ 10 bilhões,
para R$ 113,7 bilhões. A avaliação é de que a medida vai dirimir a resistência à PEC,
uma vez que a bancada de deputados ligados à área da saúde vinha exercendo
oposição à medida.
O mecanismo inicial de correção do teto de gastos será a inflação acumulada em 12
meses até junho do ano anterior, regra que valerá a partir de 2018. Para o ano que
vem, o índice de 7,2% já foi definido no Orçamento.
O texto ainda confirmou que, a partir do décimo ano de vigência da PEC, será possível
promover uma alteração na regra por mandato presidencial. (Erich Decat, Vera Rosa
e Idiana Tomazelli).

Whirlpool faz de Joinville um polo mundial de refrigeração
10/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Dona das marcas Brastemp e Consul transformou cidade catarinense em
referência ao apostar em produtos e processos inovadores

Dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, a Whirlpool se orgulha de ter
colocado Joinville em uma posição privilegiada no mapa mundial do setor. Jonathan
Campos/Gazeta do Povo
Vista de fora, a fábrica da Whirlpool em Joinville, no Norte de Santa Catarina, pode
não parecer tão impressionante assim. No entanto, basta o visitante esbarrar em
algum funcionário para ser lembrado de que aquela é a maior planta industrial de
refrigeração em todo o mundo – são 300 mil metros quadrados de área construída.
O título é dito com orgulho e se soma a outros feitos que a multinacional faz questão
de reforçar, como o fato de ter lançado, só no ano passado, 200 produtos diferentes.
Dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, a Whirlpool se orgulha de ter
colocado Joinville em uma posição privilegiada no mapa mundial do setor, recorrendo
a um mantra estratégico: inovar de forma genuína e contínua.
Dados de fora da empresa mostram que não se trata de mero marketing. A Whirpool
foi líder em pedidos de registros de patentes no Brasil em 2015, conforme
levantamento do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi) – à frente das
gigantes Petrobras e Vale e de universidades conceituadas, como Unicamp e USP.
Em julho deste ano, a companhia ficou em quarto lugar no ranking das 100 empresas
mais inovadoras do país, produzido pelo jornal Valor Econômico em parceria com a
PwC, atrás apenas da Embraer, 3M e Natura.
Hoje, a Whirlpool classifica 23% de seu portfólio de produtos como inovador, conceito
que, neste caso, reúne três critérios: é preciso que a inovação seja de fato percebida
pelo consumidor final, que possa ser replicada em outras linhas e, obviamente,
agregue valor financeiro para a empresa.
Um tripé que é constantemente buscado não só nos 23 laboratórios de pesquisa da
Whirlpool no Brasil e no mundo –a companhia é americana – mas em escritórios e
linhas de produção, garante o diretor de relações institucionais e comunicação da
empresa para a América Latina, Guilherme Marco de Lima.
“O ponto mais importante é que inovação não é um departamento, um pesquisador
de jaleco branco. Inovação é um processo que tem que permear a empresa. Quando
a empresa entende que todos são responsáveis por isso, você tem um processo de
inovação fluído e dinâmico, não só em produtos, mas em modelos de negócio”, reforça
Lima.
Parcerias
A disseminação dessa cultura inovadora é importante, mas um empurrão financeiro
também é essencial, reconhece o executivo. A Whirlpool tem investido historicamente
entre 3% e 4% de seu faturamento anual no Brasil em inovação, um patamar que tem
sido respeitado mesmo no momento de crise. “Inovação não é uma atividade de curto
prazo. O que estou investindo hoje, não vou colher o fruto amanhã. É um processo de

dois, três anos, são ciclos. Então, é fundamental esse investimento contínuo e estável,
independente do cenário econômico”, afirma.
Em outra frente, a empresa mantém um relacionamento duradouro com dez
instituições de ensino no Brasil e no mundo – com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), são 35 anos de parceria ininterrupta, que incluiu a construção de um
laboratório de refrigeração e termodinâmica.
A ideia é buscar processos e tecnologias inovadoras que sirvam tanto para a
companhia quanto para as universidades. E, no meio do caminho, formar profissionais
que podem “mudar de lado” após terem o diploma na mão – atualmente, 40% dos
pesquisadores da Whirlpool são egressos dessas parcerias.
Refinamento para linha branca
Além planta de Joinville, a Whirlpool possui mais duas fábricas no país, em Rio Claro
(SP) e Manaus (AM), que concentram a produção de outros aparelhos como lavadoras,
fogões, microondas e ar-condicionados. O complexo de Joinville fica no Distrito
Industrial da cidade e, no total, tem 1 milhão de metros quadrados, reunindo cerca de
5 mil funcionários.
Na última semana, a companhia anunciou a “revitalização” da linha de frigobares
Brastemp Retrô, lançada inicialmente em 2007 e fabricada exclusivamente na cidade
catarinense. Os pequenos refrigeradores inspirados em produtos das décadas de 50 e
60, batizados de “retrôzinhos”, ganharam novas cores, com texturas metalizadas.
Os frigobares estão entre as principais apostas da companhia para chamar a atenção
de consumidores da classe A e exemplificam a estratégia da marca para lançar
produtos mais refinados, mesmo que estejam restritos a nichos. “Com a linha retrô
conseguimos fugir do aspecto tradicional da linha branca.
Esses produtos são desejados não somente pela funcionalidade, mas para serem
usados como objetos de decoração. Mais do que pensar em vendas, vemos eles como
essenciais para agregar esse refinamento à imagem da marca”, destaca o diretor de
Marketing da Whirlpool para a América Latina, Renato Firmiano.
A empresa também tem buscado novos mercados com outros produtos fora da linha
de refrigeração.
Recentemente, lançou a B.blend, máquinas de bebidas em cápsulas e, em uma
estratégia fora do usual para o setor, passou a fornecer purificadores de água em um
modelo de assinatura mensal, em que o consumidor contrata a prestação do serviço,
em vez de adquirir o produto em si.
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É o número de pedidos de registros de patentes feitos pela Whirlpool no ano passado
– 103 no Brasil e 155 no exterior. Ao todo, a companhia já contabiliza 680 depósitos
no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi).
A empresa também é a única do Brasil a aparecer no ranking dos 50 maiores
depositantes de patentes do mundo, segundo a Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (Ompi), das Nações Unidas.
Fábrica da Whirpool em Joinville
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O complexo de Joinville da Whirpool fica no Distrito Industrial da cidade e, no total,
tem 1 milhão de metros quadrados, reunindo cerca de 5 mil funcionários. Jonathan
Campos/Gazeta do Povo.

MME abre consulta para discutir novo mercado de gás natural no Brasil
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O Ministério de Minas e Energia abriu processo de consulta pública para discutir as
“Diretrizes Estratégicas para o Desenho de Novo Mercado de Gás Natural no Brasil”. O
documento está disponível no site do Ministério e as contribuições serão recebidas até
o dia 7 de novembro por meio do portal de “consulta pública” do MME.
O aviso da consulta está publicado em portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta
segunda-feira, 10. De acordo com o texto, o objetivo é “receber comentários e
sugestões, no âmbito da iniciativa Gás para Crescer, sobre as diretrizes para a criação
dos fundamentos desse novo mercado de gás natural, com diversidade de agentes,
liquidez, competitividade, acesso à informação e boas práticas, e que contribua para
o crescimento do País”.
Meirelles diz à CNN que Brasil superará recessão no início de 2017
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concedeu entrevista ao jornalista Richard
Quest, da rede de televisão CNN, durante sua passagem pelos Estados Unidos. Na
conversa, Meirelles disse que o Brasil irá superar a recessão “no início do próximo
ano”. Ele também defendeu a necessidade de um ajuste fiscal.
“Nós temos a pior recessão desde os anos 1930. No Brasil, há um nível muito alto de
desemprego, mais de 10% de desemprego, e os resultados para a economia, para as
empresas, os consumidores, são muito sérios. O crédito está sofrendo, os bancos estão
sofrendo”, descreveu Meirelles no início da entrevista. Porém, segundo ele, o País
superará a recessão no começo de 2017.
Questionado pelo apresentador sobre se a retomada do crescimento poderia ter um
salto, Meirelles respondeu: “Nós provavelmente teremos um crescimento mais fraco
agora. A recuperação será mais fraca que a que tivemos da crise de 2008.”
Quest lembrou o fato de que Meirelles foi presidente do Banco Central e perguntou se
ele, agora como ministro das Finanças, concordava com suas decisões no comando da
autoridade monetária. Meirelles disse que a inflação desacelerou durante seu mandato
no BC e acabou por se estabilizar por volta da meta. “Mais importante que isso, o
risco-país diminuiu e a taxa de juros estrutural caiu”, afirmou.
O jornalista questionou se era adequado que um presidente de banco central se
tornasse um ministro da Fazenda, “dadas as diferenças de ênfases que os dois [cargos]
têm”. Meirelles disse que, com a experiência anterior, pode saber exatamente o motivo
de o banco central tomar as decisões que toma. “E, mais importante, eu sei que para
que a taxa de juros estrutural caia nós temos que fazer o ajuste fiscal. Eu não contesto
isso e estou fazendo.”
No fim da conversa, disponível no site da CNN, Quest disse ao ministro que “se há um
país que precisa de reformas estruturais em termos de mercado de trabalho, serviços
financeiros e desregulação, é o Brasil”.
Meirelles, que concordou com a afirmação, respondeu que estava pronto para adotar
o “medicamento duro” – expressão citada por Quest. Em tom irônico, o jornalista
questionou quanto tempo Meirelles ficaria no posto. “Eu já estou há cinco meses, um
período longo no Brasil”, brincou o ministro. (Gabriel Bueno da Costa –
gabriel.costa@estadao.com)

Diretor do BCE, Mersch diz que há limites para taxa negativa de juros
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
Washington, (AE) – Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Yves
Mersch ressaltou novamente neste sábado que há limites na política de taxa negativa
de juros. Ao mesmo tempo, a autoridade rebateu alegações de bancos comerciais de
que a política do BCE prejudicou os resultados dessas instituições.
“Eu tenho sempre dito que há limites” para a política de taxa negativa de juros, disse
Mersch durante um painel realizado durante um intervalo das reuniões do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington.
Segundo ele, é possível ter uma taxa apenas “levemente negativa” de juros, não um
aprofundamento excessivo no território negativo. Para Mersch, as avaliações sobre
taxas fortemente negativas de juros “são muito mais aceitáveis na academia, mas não
felizmente na tomada de decisões”.
O BCE cobra dos bancos para guardar o excesso de fundos deles com uma taxa no
overnight desde junho de 2014, como parte de seus esforços para impulsionar a
inflação na zona do euro. Nos últimos dias, dirigentes têm ressaltado que a taxa
negativa tem efeitos colaterais e também o problema que um setor bancário fraco
pode representar para a retomada das economias europeias.
Em 3 de outubro, Mersch já havia dito que há limites para o ponto em que as taxas
de juros baixas podem ir, de modo a não sobrecarregar o setor bancário. Na terçafeira em Madri, o economista-chefe do BCE, Peter Praet, disse que o recuo no valor
das ações bancárias é uma fonte de preocupação para os banqueiros centrais, porque
há “uma correlação mais forte” entre os preços das ações e o nível de empréstimos
dos bancos.
“Quando as ações estão baratas, um ano depois você pode ver impactos na oferta de
crédito dos bancos em geral”, afirmou Praet.
Mersch, porém, rebateu as reclamações de que a política do banco central prejudique
os resultados do setor bancário. Em resposta a uma pergunta da plateia, ele disse que
a rentabilidade não é apenas o resultado da diferença no que os bancos cobram dos
empréstimos e do que pagam aos que depositam seu dinheiro. “Não é apenas uma
questão de taxa de juros”, apontou, lembrando ganhos dos bancos com taxas e
operações.
Os bancos reclamam que as taxas de juros negativas são prejudiciais porque eles não
podem repassar o custo para os correntistas, já que é quase impossível impor taxa de
juros negativa para os depósitos no varejo, disse Mersch. Na avaliação dele, porém,
os bancos têm, por exemplo, a opção de sair de áreas que não são rentáveis ou buscar
economias de escala.
“Eu acho que o quadro é um pouco mais complexo do que somente a questão de a
política monetária pesar sobre a situação da rentabilidade dos bancos”, afirmou. “Mas
isso é parte da questão, não posso negar.”
CNI corrige variação de indicadores em setembro ante setembro de 2015
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) corrigiu nesta sexta-feira, 7, os dados do
levantamento do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgados
hoje. Havia erro na comparação com setembro de 2015. Segundo a entidade, a
confiança do consumidor melhorou em setembro, de acordo com levantamento.

O Inec subiu 1,1% no mês passado em relação a agosto e chegou a 103 pontos. O
indicador registrou alta de 7,1% ante setembro do ano passado, mas ainda está abaixo
da média histórica, de 108,9 pontos.
Segundo a CNI, o consumidor está mais otimista em relação à inflação, desemprego
e situação financeira, mas as expectativas em relação à renda pessoal pioraram em
relação ao mês anterior.
Entre os itens que compõem o indicador, o índice de expectativas sobre a inflação
aumentou 3,6% em setembro na comparação com agosto. Em relação a setembro de
2015, a alta é de 21,1%, o que reflete uma melhora na preocupação do consumidor
em relação à evolução dos preços. As expectativas em relação ao desemprego subiram
2,4% ante agosto e 14,8% na comparação com setembro de 2015.
Também houve melhora no índice de expectativas em relação ao endividamento, com
aumento de 2,7% relativamente a agosto e 6,5% ante setembro de 2015, e no
indicador de expectativas sobre a situação financeira, que subiu 3,1% ante agosto e
8% ante setembro do ano passado.
Em relação a agosto, pioraram as expectativas do consumidor em relação a renda
pessoal e compras de maior valor, com queda de 2,4% e 0,9%, respectivamente. Na
comparação com setembro de 2015, a expectativa para a renda pessoal teve alta de
7%.
O único item que registrou piora na comparação com setembro de 2015 foi de compras
de maior valor, com queda de 2,7%. Entre as compras de maior valor estão
automóveis, eletrodomésticos e móveis.
O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 25 de setembro em 143 municípios,
em parceria com o Ibope. Ao todo, 2.002 pessoas foram entrevistadas.
Justiça do Trabalho pede conciliação entre Samarco e trabalhadores
dispensados
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
A Justiça do Trabalho de Ouro Preto (MG) indicou que a mineradora Samarco participe
de uma audiência de conciliação com os trabalhadores dispensados após o rompimento
da barragem de Fundão, no município mineiro de Mariana, em novembro do ano
passado.
A decisão foi uma resposta a ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que pediram a readmissão de todos os
empregados.
Em sua ação, o Ministério Público reivindicou compensações por danos morais coletivos
aos demitidos, no valor de R$ 200 mil. Mas, na análise do caso, a juíza Flavia Fonseca
Parreira Storti considerou complexa a “matéria envolvida, bem como a relevância
social e econômica da questão discutida e, sobretudo, os impactos que podem advir
da ação”. Por isso, indicou a realização de uma audiência de conciliação entre a
empresa e os trabalhadores.
Em sua decisão, a juíza considerou que a Samarco “concedeu, sucessivamente, licença
remunerada para seus trabalhadores”, além de férias coletivas e de ter firmado acordo
com os sindicatos.
A Justiça do Trabalho de Ouro Preto considerou ainda que a paralisação das atividades
da mineradora não significa a suspensão, mas apenas a interrupção do contrato de
trabalho.

Cenário externo é benigno e momento é ideal para Brasil fazer ajuste, diz
Ilan
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 7, em uma
palestra em Washington que os países emergentes estão se beneficiando de um
cenário benigno no exterior, marcado por juros muito baixos ou mesmo negativos. É
um ambiente propício para o Brasil fazer o ajuste na economia, ressaltou.
O período atual é marcado por liquidez em alta no mercado internacional, em que os
investidores estão com apetite por riscos e buscam ativos em mercados emergentes,
ressaltou Ilan logo no começo de sua apresentação. “Isso nos dá tempo (para o
ajuste)”, disse ele, destacando que a economia mundial não está “à beira de uma
recessão”.
“É claro que nós sempre podemos fazer ajustes e reformas em momentos mais difíceis.
Mas eu prefiro fazer agora. Não quer dizer que você não pode fazer (em outros
momentos), mas acaba sendo mais difícil.”
“No Brasil, este é o exato momento para prosseguir com o ajuste”, afirmou, citando
que o país enfrenta uma das piores recessões de sua história e uma inflação que bateu
no ano passado em 11%. “Ainda temos um desafio de trazer a inflação para o centro
da meta.”
O processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos, com a esperada
alta de juros, é um bom sinal, mas significa que o atual período benigno para os
emergentes está perto de se fechar. A transição na estratégia do Federal Reserve (Fed,
o banco central norte-americano) pode criar alguma volatilidade, mas não será um
choque.
No Brasil, a recuperação da confiança é essencial para que o país volte a crescer, disse
o presidente do BC. Ilan mencionou na apresentação que a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) dos gastos é apenas o primeiro passo do ajuste, que inclui ainda
uma reforma da previdência. “A aprovação das reformas e a restauração da confiança
serão a principal força para a recuperação, que pode levar a um ciclo virtuoso de
crescimento e baixa inflação.”
Ilan disse que como cidadão quer ver as reformas aprovadas, mas para o BC o que
precisa é o contorno, a ideia de que situação fiscal está bem encaminhada, sem tanta
incerteza. Na palestra, ele afirmou que a expectativa é de inflação de 4,9% em 2017
e convergir para o centro da meta em 2018. Sobre o IPCA divulgado nesta sexta-feira,
que veio com o menor nível para o mês desde 1998, está na direção certa, mas precisa
ser avaliado com cuidado para ver se é uma tendência ou um fato isolado do mês.
Comunicação
O cenário de inflação previsto para o BC não diverge muito das expectativas de inflação
do mercado, disse ele. Em seguida ele explicou para jornalistas que o BC vem
procurando indicar uma comunicação que faz com que os agentes vejam os fatores e
saibam como a autoridade monetária vai reagir em função do que a economia se
desenrolar. “Veja os fatores e veja as projeções que a sociedade vai saber para onde
nós caminhamos.”
O presidente do BC ressaltou ainda que é preciso simplificar o sistema tributário no
Brasil, além de uma reforma trabalhista e privatizações. Também é desejo do governo
reduzir o custo do crédito no médio prazo. Os esforços fiscais começaram bem,
mencionou ele. “Temos uma agenda de reformas.”

O evento foi promovido pela Câmara de Comércio do Brasil-Estados Unidos e reuniu
cerca de 250 empresários, investidores, advogados e analistas. Entre as empresas,
estavam executivos do Walmart, Citigroup e Embraer.
FMI: impacto de escândalo da Petrobras na economia do Brasil deve diminuir
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O impacto do escândalo de corrupção da Petrobras na atividade econômica do Brasil
deve diminuir lentamente, contribuindo para a recuperação do investimento no País e
do retorno ao crescimento econômico, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI)
em um relatório divulgado nesta sexta-feira, 7, em Washington.
O FMI diz que alguns indicadores sugerem que a recessão brasileira pode estar
próxima do fim. “Mas a implementação das reformas para resolver problemas
estruturais, incluindo na arena fiscal e que restaurem a credibilidade na política de
forma durável, permanece incerta.” A previsão da instituição é que o País cresça 0,5%
em 2017, mas ainda há um cenário de baixa expansão pela frente, de 2%. Por isso, o
Fundo argumenta que é essencial o avanço de reformas estruturais.
A expectativa do FMI é que a política monetária permaneça apertada no curto prazo.
“No médio prazo, a expectativa é que a inflação convirja lentamente para centro da
meta.” Além disso, a expectativa é de queda adicional do crédito, ainda refletindo a
recessão econômica.
O FMI alerta que os riscos de piora dominam o cenário para a economia brasileira e
que eventos domésticos continuam a ser os principais para a economia. O temor mais
imediato é o da implementação das medidas de ajuste do presidente Michel Temer,
sobretudo na área fiscal, de acordo com o documento. “Com alta e crescente dívida
bruta no horizonte previsto, os riscos de piora dominam o cenário.”
“A economia do Brasil está em sua mais profunda recessão em décadas e o espaço
para apoiar a demanda é limitado”, ressalta o documento. A crise política, segundo o
FMI, ajudou a agravar a recessão ao paralisar o avanço da política econômica e afetar
pesadamente a confiança de empresários e consumidores. Ao mesmo tempo, a
estratégia do governo anterior acabou piorando as contas fiscais, que agora precisam
ser ajustadas.
Exportações são prejudicadas por falta de competitividade, diz Abraciclo
10/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
Enquanto as montadoras de automóveis e veículos pesados têm ampliado as
exportações para compensar a queda no mercado interno, as fabricantes de
motocicletas não têm conseguido trilhar este caminho. As vendas ao exterior, que
caem 4,7% no acumulado do ano até setembro, são prejudicadas pela falta de
competitividade das fabricantes brasileiras no mercado sul-americano, explicou nesta
sexta-feira, 7, o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.
Segundo Fermanian, mesmo com a desvalorização experimentada pelo real desde
2015, as fabricantes brasileiras não conseguem vender suas motos ao mercado
externo a um preço inferior ao praticado pelas fabricantes asiáticas, que dominam o
abastecimento do mercado sul-americano, que é o principal destino das exportações
brasileiras.
Há uma discussão com o governo, segundo o executivo, de tentar tomar medidas que
reduzam os preços das motocicletas brasileiras no mercado sul-americano. “Além
disso, pedimos que haja um movimento governamental com governos de outros países

da América do Sul para que eles se equiparem às exigências brasileiras de segurança
(nas motos vendidas)”, disse.
De acordo com o executivo, só a Argentina representa entre 70% e 80% das
exportações brasileiras, com o restante espalhado pelos demais países da América do
Sul. “É um mercado interessante, com potencial grande. Estimamos que o tamanho
do mercado da América do Sul seja 1,5 maior que o mercado brasileiro”, comentou.
Brasil está a anos de distância de recuperar grau de investimento, diz S&P
10/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A aprovação inicial de um limite de gastos públicos é um passo na direção certa, mas
ainda vai levar anos e serão necessárias outras difíceis reformas para o Brasil
recuperar a cobiçada classificação grau de investimento, afirmou Lisa Schineller,
analista sênior da agência de classificação de risco Standard & Poor's.
A S&P tirou o selo de bom pagador do Brasil em setembro do ano passado. Agora, a
agência classifica o país como BB, dois degraus abaixo do grau de investimento.
Em uma entrevista por telefone, à margem da reunião do FMI (Fundo Monetário
Internacional) e do Banco Mundial em Washington, Lisa Schineller, da S&P, disse que,
para mudar a perspectiva negativa do Brasil, a agência precisa ver ações concretas do
novo governo para reforçar suas esgotadas contas fiscais.
"A aprovação é certamente um avanço, mas estamos nos estágios iniciais", disse
Schineller, acrescentando que o governo precisa avançar com outras medidas para
tornar o limite de gastos viável, entre elas uma revisão do seu caro sistema de
previdência.
"Agora, o que nós realmente estamos focando são os detalhes das reformas e o que
será colocado sobre a mesa e que pode ser aprovado."
Na última quinta-feira, a comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC
que freia o crescimento dos gastos públicos, estabelecendo um limite por 20 anos para
o avanço das despesas primárias, com possibilidade de alteração no índice de correção
a partir do 10º ano.
O texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) obteve 23 votos a favor e
7 contra no colegiado, em uma vitória para o governo de Michel Temer. A PEC segue
para o plenário da Câmara, onde precisa passar por dois turnos de votação.
A proposta está no coração do plano de austeridade de Temer para fechar uma lacuna
fiscal que custou ao Brasil seu grau de investimento no ano passado.
Schineller disse que as experiências passadas na Índia, Rússia e Colômbia mostram
que um retorno ao rating grau de investimento é um processo difícil que leva muitos
anos.
É um "processo multiadministração e multiano para realmente recuperar e consolidar
a trajetória fiscal", disse Schineller.

"Quando você olha para os desafios fiscais no Brasil é difícil ver isso (recuperação do
grau de investimento) acontecendo muito rapidamente."
O ministro das Fazenda, Henrique Meirelles, disse à Reuters na quinta-feira que o
governo deve apresentar neste mês ao Congresso Nacional uma proposta de reforma
da Previdência e que vai continuar trabalhando para cobrir um déficit orçamentário.
1,3 mil.
AVALIAÇÃO DE RISCO
Escala de notas de crédito globais das agências
Clique na caixa preta para entender os critérios

de

classificação







Como a S&P atribui notas de crédito
AAA: rating mais alto atribuído pela S&P. Devedor tem capacidade extremamente forte
para honrar seus compromissos financeiros
AA: capacidade muito forte para honrar compromissos
A: capacidade forte para honrar seus compromissos, mas é mais suscetível a efeitos
adversos de mudanças na economia
BBB: capacidade adequada para honrar compromissos, mas condições econômicas
adversas podem levar a um enfraquecimento na capacidade de pagamento.
BB: primeiro grau de rating especulativo. Devedor é menos vulnerável no curto prazo
do que os devedores com ratings mais baixos. No entanto, enfrenta grandes incertezas
no momento e exposição a condições adversas poderiam levá-lo a uma capacidade
inadequada para honrar compromissos.
B: atualmente tem capacidade para honrar seus compromissos financeiros, mas
condições adversas de negócios, financeiras ou econômicas provavelmente
prejudicariam a capacidade e a disposição de pagamento

CCC: atualmente vulnerável e dependente de condições favoráveis para honrar seus
compromissos financeiros
CC: devedor está atualmente altamente vulnerável. A avaliação CC é utilizada quando
o default ainda não ocorreu, porém a S&P espera que seja praticamente certo
R: devedor avaliado como R está sob supervisão regulatória em decorrência de sua
condição financeira
SD e D: devedor avaliado como SD (default seletivo) ou D está em default em uma ou
mais de suas obrigações financeiras, incluindo obrigações financeiras avaliadas ou não.
O rating ‘D’ também será usado quando a Standard & Poor’s acredita que o default
será geral e que o devedor não conseguirá pagar todas, ou quase todas, as suas
obrigações no vencimento
Os ratings de AA a CCC podem ser modificados pela adição de um sinal de mais (+)
ou de menos (-) para mostrar a posição relativa dentro das principais categorias de
rating.
Cresce procura por empreendedores multimarcas no país
10/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O empresário Pedro Fargetti, que começou como dono de dez lojas da lavanderia
5àsec
Dona de lojas de três marcas diferentes, a advogada Vanessa Silva, 34, recebe todo
dia telefonemas de empresas, que perguntam se ela tem interesse em assumir uma
nova franquia.
A quantidade de ligações é uma mostra de que os profissionais multimarcas -capazes
de comandar diversas franquias simultaneamente- estão em alta.
"Esses empresários são franqueados de alta performance, que conseguem administrar
negócios com identidades e posicionamento diferentes" diz Claudio Tieghi, diretor de
inteligência de mercado da ABF (Associação Brasileira de Franchising).
Segundo dados da ABF, 38% dos franqueados no país são multimarcas. A tradição é
comum nos EUA, mas no Brasil ainda está no início. Em geral, segundo Tieghi, o
empreendedor começa com uma determinada marca e, após sucesso inicial, expande
para outras.
Foi o caso de Silva, que deixou há seis anos a carreira no mundo corporativo para
assumir uma loja da marca de acessórios Morana em Santo Amaro, zona sul de São
Paulo.
Com os bons resultados obtidos, foi procurar novas oportunidades quatro anos depois.
"Queria ganhar mercado, expandir, andar para frente", afirma. Escolheu então a marca
de sapatos femininos Santa Lolla, da qual era cliente e, pouco depois, veio a Ballonè,
de bijuteira -do mesmo grupo da Morana, todas em São Paulo.

Para o consultor do Sebrae-SP Artur Takesawa, investir em diferentes setores é algo
natural. "Quanto mais puder pulverizar o investimento, mais interessante é, porque
dilui o risco em diferentes negócios", afirma ele.
Foi o que fez Pedro Fargetti, 30, há dez anos sócio ao lado de familiares de lojas da
lavanderia 5àsec. Em 2014, ele e os parceiros decidiram procurar um novo setor.
"Com a economia balançando, resolvemos diversificar. Como já temos o escritório, a
logística toda, não precisamos investir muito, só na loja mesmo". Ele e os sócios
acabaram conseguindo a primeira franquia no Brasil da loja de alfajores argentinos
Havanna, em São Paulo.
Lyana Bittencourt, diretora-executiva da consultoria Grupo Bittencourt, considera que
o segredo desses empreendedores é conseguir implementar um modelo de gestão que
diminui custos ao unificar gastos como contador e escritório.
"Um multifranqeado faz o papel de dez franqueados normais", diz Nardeli Gedro,
diretor da Sunglass Hut Brasil. A loja de óculos escuros decidiu dar preferência aos
multimarcas quando lançou as primeiras franquias no país, em 2015. "Esse empresário
é tão conhecedor de mercado quanto as marcas. Entende como funciona, as regras,
isso facilita a vida."
Por ter essas vantagens, o empresário multimarcas também acaba sendo mais
exigente, diz Bittencourt. "Nem todas as franquias conseguem acessar esses
profissionais. Eles pensam se têm o tempo e a vontade suficiente para investir em um
novo negócio", afirma.
Segundo ela, o empreendedor precisa tomar cuidado para não expandir além da conta.
"Deve haver um cuidado para não diversificar muito, porque o crescimento está ligado
a capacidade de gestão e administração", diz ela.
*
SEM SUSTOS
Dicas para ter mais de uma marca
Transparência
O primeiro passo para ter uma segunda franquia é avisar a primeira do interesse e
apresentar um plano de negócios para cada, mostrando que uma não irá interferir na
outra
Separação
Cada franquia deve ser tratada como uma unidade de negócio diferente. Assim, devese separar a contabilidade para que um problema na franquia A não se reflita na
franquia B
União
Para aumentar o lucro, é possível espalhar alguns custos. Os gastos com o escritório
e o contador, por exemplo, podem ser divididos entre os negócios.
Calendário fiscal sobrecarrega contadores e empresários
10/10/2016 – Fonte: R7
Os escritórios de contabilidade enfrentam uma rotina intensa para cumprir prazos de
entrega de declarações ao fisco.
Embora a Receita Federal tenha prometido extinguir algumas obrigações acessórias
depois do advento do Sistema Público de Escrituração Fiscal (Sped), as empresas
contábeis permanecem sobrecarregadas com a burocracia.

No calendário reservado ao fisco, são poucos os dias sem uma declaração a ser enviada
pelos departamentos fiscal, contábil ou de pessoal.
Uma das reclamações recorrentes diz respeito ao grau de detalhamento e
complexidade das novas exigências, que migraram do papel para os meios eletrônicos.
É o caso, por exemplo, do Bloco K, um dos módulos do Sped que pede informações
minuciosas da indústria sobre os estoques e deve ser entregue a partir de janeiro do
próximo ano, depois de vários adiamentos e reclamações de contribuintes incluídos na
lista de obrigatoriedade.
A pedido do Diário do Comércio, a King Contabilidade fez um levantamento dos prazos
de entrega das principais obrigações acessórias exigidas pelo fisco ao longo do ano.
Em muitos casos, as exigências mensais coincidem com as datas de entrega de
obrigações anuais, gerando uma avalanche de pedidos de adiamentos de entidades
ligadas ao setor.
No final deste mês, por exemplo, vence o prazo de entrega da DOI (Declaração sobre
Operações Imobiliárias).
Na opinião da consultora tributária da King, Elvira de Carvalho, atualmente, a EFDICMS/IPI e a EFD-Contribuições têm demandado o maior tempo dos escritórios de
contabilidade.
“Em São Paulo, o prazo de entrega destas declarações vence no dia 20 de cada mês,
próximo ao período de entrega da GIA-ICMS, uma exigência do governo estadual, cuja
transmissão aos sistemas do fisco é feita entre os dias 16 e 20”, explica a consultora.
Pelo levantamento, há uma concentração de vencimentos entre os dias 12 e 20 de
cada mês. Até o décimo quinto dia útil, por exemplo, é preciso entregar a DCTF,
exigida das empresas do lucro real e presumido.
Em paralelo, as atenções estão voltadas para a GIA e o bloco P, exigido das empresas
enquadradas na desoneração da Folha de Salários, cujas entregas são feitas no dia
20.
Ainda neste dia, os profissionais da contabilidade precisam estar preparados para a
apuração da DAS (Documento de Arrecadação Simplificada), das empresas do Simples
Nacional.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: CARGA PESADA
De acordo com o diretor da Orcose Contabilidade, Julio Linuesa Perez, a redução do
número de obrigações acessórias ocorre gradualmente desde que o Sped foi acionado,
mas ainda está longe do ideal.
O que mais impacta o trabalho dos escritórios atualmente é a quantidade de
informações exigidas e o grau de complexidade, que aumentam de forma acentuada.
“O fisco tem exigido, cada vez mais, dados detalhados das operações. Antes da
entrada do Sped, as informações fiscais eram prestadas com base no valor total da
operação. Agora, são exigidas informações detalhadas, por item de produtos e
mercadorias”, explica o contador.
A partir de janeiro de 2018, é possível que sejam revogadas algumas obrigações
acessórias preparadas pelo departamento pessoal.
Isso porque está previsto para entrar em operação, depois de mais de dez
prorrogações, o eSocial, (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que vai unificar todas as informações
trabalhistas, previdenciárias e tributárias relativas aos trabalhadores.

Para o contador, além da complexidade dos dados exigidos pelo fisco e dos prazos
apertados, outro empecilho é a repetição de informações enviadas.
No Estado de São Paulo, por exemplo, diversas informações prestadas na GIA (Guia
de Informação e Apuração do ICMS) são exigidas também na EFD – ICMS/IPI
(Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI).
“O profissional da contabilidade tem cada vez mais atuado como agente intermediário
do governo, pois cabe a ele coletar as informações das operações realizadas pelos
seus clientes, convertê-las em arquivos digitais de acordo com os layouts definidos
pelo fisco e repassar às administrações tributárias, o que compromete os trabalhos de
consultoria contábil que tais profissionais poderiam prestar às empresas na gestão de
seus negócios”, afirma.
Para o contador, mesmo com a utilização de sistemas integrados, a excessiva
quantidade de obrigações acessórias, somada ao emaranhado de normas tributárias,
tem onerado os custos das empresas contábeis.
Aos 60 anos de Brasil, Grob anuncia ampliação da fábrica
10/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

No ano em que comemora 60 anos de atividades no país, a B Grob do Brasil anuncia
a expansão de sua fábrica em São Bernardo do Campo (SP). A empresa concluiu as
negociações para a compra do prédio da antiga Fris Moldu Car, que fica ao lado de
suas instalações e que ampliam em cerca de 25% a sua área fabril.
Michael Bauer, presidente da B Grob do Brasil, costuma dizer que a planta da empresa
é uma das mais antigas e mais modernas fábricas de máquinas no Brasil. “Investimos
a quase totalidade dos lucros na própria fábrica, estamos numa situação muito estável
e em 2017 vamos precisar expandir a capacidade produtiva”.
Embora a demanda por máquinas no mercado brasileiro esteja retraída, a fábrica da
Grob está com a carteira de pedidos para 18 meses, em sua maioria para exportação.
A filial brasileira prevê inclusive alta de 5% no faturamento em 2016, na comparação
com 2015. Para 2017, espera elevar o faturamento para 120 milhões de euros - 20%
acima do estimado para 2016.
Diferente de 2016, quando a participação do mercado interno foi muito pequena, a
fábrica da Grob contará com projetos para montadoras brasileiras. Entre eles, estão
os da Renault, General Motors e Volkswagen. Segundo a diretoria da Grob, esses novos
contratos foram fundamentais para a decisão de ampliar a fábrica.
Nos anos de 2015 e 2016, a Grob investiu no Brasil cerca de 4,5 milhões de euros,
principalmente nos setores de usinagem e chaparia, além do prédio vizinho. Para
2017, o investimento previsto é de 2,5 milhões. Outra boa notícia que a empresa prevê
ampliar em 5% o número de funcionários, hoje em cerca de 520 colaboradores.
Também em 2016 a matriz da Grob, na Alemanha, está comemorando 90 anos de
fundação.

60 anos de Grob no Brasil - A B. Grob do Brasil S.A. Indústria e Comércio de
Máquinas Operatrizes e Ferramentas foi fundada em 14 de junho de 1956, num
escritório na Rua Haddock Lobo, em São Paulo. Em 1960, a empresa alugou um galpão
no bairro de Santana onde deu início a produção de laminadoras de rosca.
Em seguida, passou a produzir peças de pequeno para a indústria automotiva recéminstalada no Brasil e adquiriu terreno em São Bernardo do Campo, próximo de seus
clientes, para onde se transferiu em 1961.
Em 1971, iniciou a produção de linhas transfer.
Em 1986 foi pioneira ao produzir o primeiro sistema flexível de manufatura, fornecido
para a Cummins do Brasil.
Em 1989, a fábrica foi ampliada, ganhando um novo galpão de 6 mil m².
Em 1991 foi realizada a primeira exportação, para a Volkswagen do México.
No ano 2000 foi a primeira fábrica do grupo a produzir um sistema flexível de
manufatura para bloco e cabeçote de motor, fornecido para a Renault do Paraná.
Em 2004, uma nova expansão da fábrica, ampliando a área fabril em mais 10 mil m².
Em 2005 iniciou a produção do modelo G, de conceito flexível e modular, que - segundo
a empresa - é ainda hoje uma das principais referências em máquinas para a indústria
automobilística.
Em 2007, realizou o primeiro fornecimento para um cliente japonês, a Honda.
Em 2008 foi marcado pela instalado do CAT – Centro de Atendimento Tecnológico e a
entrada no mercado de máquinas universais, com a produção do modelo G350.
Em 2012, a filial brasileira bateu o recorde de volume de negócios, atingindo 132
milhões de euros, 95% desse montante para o mercado brasileiro.
2014 marcou a comemoração do milésimo projeto da Grob do Brasil.
Em 2016 a filial desenvolveu o sistema de armazenamento de pallets, que se tornou
o seu primeiro produto global.
Insumos naturais são aposta da indústria
10/10/2016 – Fonte: DCI
Tendência mundial, ingredientes especiais ainda devem demorar para ganhar
espaço no mercado, mas já surgem como alternativa para impulsionar receita
de fabricantes

Fabricantes do setor de higiene e beleza exploram insumos naturais para driblar a
crise econômica e impulsionar encomendas e rentabilidade, mas consolidação ainda
deve demorar.
O setor faturou US$ 42 milhões no País em 2015, uma queda de 8% em relação ao
ano anterior e a primeira da categoria em 23 anos, de acordo com dados da Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).
Para este ano, o cenário é um pouco menos pessimista e a retração deve ser de 2%,
revela o presidente da entidade, João Carlos Basilio. "Talvez seja até um pouco melhor,
mas ainda assim não foi um ano fácil. Ninguém deixa de consumir produtos do nosso
setor, mas a retração de consumo afetou toda a indústria. Esperamos um 2017
melhor", prevê.
Na avaliação de Basílio, o mercado brasileiro permanece promissor, com destaque
para as tendências que prometem chegar à indústria com mais força nos próximos
meses.
"Quando falamos de ingredientes naturais no setor de higiene e beleza, pelo menos
40% dos consumidores, no mundo, valorizam esse aspecto. No Brasil, já chegamos a
80%. Não há como as empresas não trabalharem com isso", afirma o dirigente.
Em um mercado onde aproximadamente 90% dos insumos são sintéticos, empresas
como a Clariant buscam desenvolver novas fórmulas para a indústria de cosméticos,
baseadas em ingredientes naturais.
O gerente de marketing de personal care da companhia para a América Latina, Fábio
Caravieri, revela que a empresa busca expandir as formulações disponíveis e
customizar as ofertas.
"A demanda por produtos que agregam funcionalidades e são naturais é cada vez
maior e nossa missão é oferecer isso para a indústria. Faz parte da nossa estratégia
trabalhar nesse segmento", conta em entrevista ao DCI.
No início deste ano, a Clariant assinou acordo para adquirir 17% de participação na
empresa sul-coreana BioSpectrum, desenvolvedora e fornecedora de ingredientes
ativos especiais originários da Ásia. Além disso, a companhia química adquiriu 30% de
participação no negócio da Beraca, responsável pela extração de ingredientes da
Amazônia.
"Com a queda na demanda por cosméticos o ambiente se torna mais competitivo, mas
quando olhamos esse nicho, que é bastante promissor, vemos uma oportunidade de
negócios a longo prazo no Brasil", comenta o executivo.
Desafios
Manter a competitividade tem sido um dos desafios dos fornecedores de insumos para
a indústria de higiene e beleza. Apesar da tendência mundial dos ativos naturais,
contar com esses ingredientes em suas formulações ainda representa um custo

elevado para a indústria, em função da baixa demanda. Na opinião de Basílio, ainda
será necessário um tempo para que esses itens cheguem ao mercado com maior
abrangência.
"Fazer o insumo natural exige muito desenvolvimento e pesquisa, isso não é barato.
Então é evidente a necessidade de uma demanda maior, assim a indústria terá
condições de trabalhar com eles [insumos naturais] e desenvolver esse mercado",
estima o dirigente.
O gerente técnico da Multiquim, Matheus Vieira, acredita que apenas com uma
eventual recuperação da economia será possível expandir os usos de ingredientes
naturais na cadeia de higiene e beleza.
"Há um discurso de que esse setor não é impactado pela crise, mas discordo. As
pequenas e médias empresas sofrem muito e, com um cenário como o deste ano, fica
impossível investir nesse tipo de insumo. Por mais que seja tendência, o valor elevado
ainda pesa mais", calcula Vieira. "Somente com a recuperação econômica essas
empresas terão a possibilidade de adquirir esses insumos."
Fabricante de ativos naturais para alisamento do cabelo e produtos de depilação, a
Multiquim deve impulsionar a receita a partir de 2017.
"O mercado está se normalizando aos poucos. Conforme o empresário tiver mais
confiança, ele começa a visualizar essas novidades promissoras."
Apesar de otimista, a presidente da Garden Química, Berenice Freire, também acredita
que o amadurecimento desse mercado deve demorar. "A indústria de higiene e beleza
ainda está conhecendo o que são os insumos naturais e entendendo a complexidade
deles. Além disso, o controle e a regulamentação são rígidos e o custo elevado. Deve
levar uns bons anos para que essa área se desenvolva", avalia.
Produtores de aços planos reajustam preços na distribuição em 5% a partir
do fim do mês, dizem fontes
10/10/2016 – Fonte: DCI

Siderúrgicas produtoras de aços planos estão comunicando distribuidores sobre
reajuste de 5 por cento nos preços do material com previsão de entrada em vigor no
final deste mês, informaram duas fontes do setor nesta sexta-feira.
O reajuste foi primeiro anunciado pela CSN, que citou necessidade de aumento do
preço para compensar a elevação nos custos de carvão, disse a primeira fonte.
Representantes da empresa não comentaram o assunto.
Segundo a mesma fonte, as rivais Usiminas e ArcelorMittal também estão informando
distribuidores sobre reajustes de preços de aços planos em cerca de 5 por cento, na
sequência dos avisos da CSN. As empresas não se manifestaram sobre a questão.
"Além do carvão, os preços internos em relação aos internacionais do aço estavam
defasados", afirmou a segunda fonte.
Os distribuidores de aços planos são responsáveis por cerca de 30 por cento da
produção das usinas no país.

Este já é o quarto aumento a ser implementado neste ano junto a distribuidores, após
três aumentos aplicados na primeira metade do ano que elevaram os valores do aço
plano vendido pelas usinas ao segmento em cerca de 35 por cento.
"O carvão subiu nos últimos três meses de 80 para 215 dólares. Como para se produzir
uma tonelada de aço se consome 600 quilos de carvão, isso dá um aumento de custo
de 80 dólares na tonelada do aço", disse a fonte sobre o reajuste nos preços da liga.
Nesta sexta-feira, a Austrália elevou suas projeções para o preço médio em 2016 do
minério de ferro e do carvão, citando como motivos para a revisão uma elevação
surpreendente na demanda de siderúrgicas chinesas.
Às 14h56, as ações de CSN subiam 2,3 por cento, Usiminas avançava 3 por cento e
Gerdau tinha valorização de 3,9 por cento.

