
 

06 DE DEZEMBRO DE 2016 

 Terça-feira 

 ARTIGO: O BRASIL PRECISA SUPERAR O DESCOMPASSO COM O MUNDO EM 

RELAÇÃO À TERCEIRIZAÇÃO (SYLVIA LORENA E PABLO CARNEIRO) 

 INOVAÇÃO É O PRINCIPAL CAMINHO PARA A COMPETITIVIDADE DE TODOS OS 

SETORES ECONÔMICOS, DIZ PRESIDENTE DA CNI 

 BRASIL AVANÇOU EM APENAS QUATRO INDICADORES DE COMPETITIVIDADE 

 JORNADA FLEXÍVEL DE TRABALHO ESTÁ NA PAUTA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

SOCIAIS 

 MINISTRO ANUNCIA AJUSTES NO PPE E DIZ QUE INICIATIVA SERÁ POLÍTICA 

PERMANENTE 

 METALÚRGICOS REVERTEM 180 DEMISSÕES 

 TRIBUNAL DE CONTAS E FIESP FECHAM ‘PACTO ÉTICO’ 

 VEJA O QUE DEVE MUDAR COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 JUCÁ: HAVERÁ IDADE MÍNIMA DE 65 ANOS PARA APOSENTADORIA DE HOMENS E 

MULHERES 

 TEMER: REFORMA DA PREVIDÊNCIA VALERÁ PARA TODOS, DE POLÍTICO A 

TRABALHADOR 

 TEMER: QUEM JÁ TEM DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA NÃO PRECISA SE 

PREOCUPAR 

 AUXÍLIO A IDOSOS E DEFICIENTES TERÁ MUDANÇAS 

 PARA SINDICATOS, REFORMA DA PREVIDÊNCIA É ‘EXAGERADA’ 

 'DESSE JEITO, REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO PASSA', DIZ FORÇA SINDICAL 

 INSS DIZ QUE ESTARÁ RAPIDAMENTE PRONTO PARA NOVAS REGRAS DA 

PREVIDÊNCIA 

 EPE: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL CAI 2,8% EM OUTUBRO 

 PREVISIBILIDADE DO FGTS GARANTE CERCA DE R$ 63 BI AO ANO AO MCMV, DIZ 

MINISTÉRIO 

 BRASIL ESTÁ CANSADO DE MEDIDAS PRECIPITADAS, DIZ MEIRELLES 

 MEIRELLES NEGA QUE SEU CARGO ESTEJA AMEAÇADO E DIZ QUE PRESSÃO É 

NORMAL 

http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/noticias/o-brasil-precisa-superar-o-descompasso-com-o-mundo-em-relacao-terceirizacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/noticias/o-brasil-precisa-superar-o-descompasso-com-o-mundo-em-relacao-terceirizacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/12/1,103688/inovacao-e-o-principal-caminho-para-a-competitividade-de-todos-os-setores-economicos-diz-presidente-da-cni.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/12/1,103688/inovacao-e-o-principal-caminho-para-a-competitividade-de-todos-os-setores-economicos-diz-presidente-da-cni.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/12/1,103793/brasil-avancou-em-apenas-quatro-indicadores-de-competitividade.html
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/05/jornada-flexivel-de-trabalho-esta-na-pauta-da-comissao-de-assuntos-sociais
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/05/jornada-flexivel-de-trabalho-esta-na-pauta-da-comissao-de-assuntos-sociais
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ministro-anuncia-ajustes-no-ppe-e-diz-que-iniciativa-sera-politica-permanente/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ministro-anuncia-ajustes-no-ppe-e-diz-que-iniciativa-sera-politica-permanente/
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/12/economia/535029-metalurgicos-revertem-180-demissoes.html
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunal-de-contas-e-fiesp-fecham-pacto-etico/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/veja-o-que-deve-mudar-com-a-reforma-da-previdencia-02a9k6n3yekzp177rdzzptho0
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/juca-havera-idade-minima-de-65-anos-para-aposentadoria-de-homens-e-mulheres/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/juca-havera-idade-minima-de-65-anos-para-aposentadoria-de-homens-e-mulheres/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-reforma-da-previdencia-valera-para-todos-de-politico-a-trabalhador/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-reforma-da-previdencia-valera-para-todos-de-politico-a-trabalhador/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-quem-ja-tem-direito-adquirido-a-aposentadoria-nao-precisa-se-preocupar/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-quem-ja-tem-direito-adquirido-a-aposentadoria-nao-precisa-se-preocupar/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/auxilio-a-idosos-e-deficientes-tera-mudancas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/para-sindicatos-reforma-da-previdencia-e-exagerada/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1838701-desse-jeito-reforma-da-previdencia-nao-passa-diz-forca-sindical.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/inss-diz-que-estara-rapidamente-pronto-para-novas-regras-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/inss-diz-que-estara-rapidamente-pronto-para-novas-regras-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/epe-consumo-de-energia-eletrica-no-brasil-cai-28-em-outubro/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previsibilidade-do-fgts-garante-cerca-de-r-63-bi-ao-ano-ao-mcmv-diz-ministerio/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previsibilidade-do-fgts-garante-cerca-de-r-63-bi-ao-ano-ao-mcmv-diz-ministerio/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-esta-cansado-de-medidas-precipitadas-diz-meirelles/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-nega-que-seu-cargo-esteja-ameacado-e-diz-que-pressao-e-normal/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-nega-que-seu-cargo-esteja-ameacado-e-diz-que-pressao-e-normal/


 PAÍS SAIU DA UTI, MAS ECONOMIA NÃO ESTÁ CORRENDO AINDA, DIZ MEIRELLES 

 PETROBRAS ANUNCIA AUMENTO DE 9,5% DO DIESEL E DE 8,1% DA GASOLINA 

 COPOM RECONHECE RISCO DE ECONOMIA NÃO SE RECUPERAR E SINALIZA CORTES 

DE JUROS MAIS INTENSOS 

 'EMPRESAS COM MULHERES NO ALTO ESCALÃO INOVAM MAIS' 

 FECOMÉRCIO VÊ RETOMADA DA ECONOMIA EM 2017 

 CATERPILLAR ELEVARÁ APORTE EM 2017 

 FORD LEVANTARÁ CERCA DE US$2 BI EM EMISSÃO DE DÍVIDA, DIZ EXECUTIVO 

 WABCO FORNECE 100% DAS VÁLVULAS DE FREIO ABS PARA LIBRELATO 

 VOLVO XC90 RECEBE OPÇÕES A DIESEL 

 RECUPERAÇÕES JUDICIAIS CRESCEM 51,1% NO ACUMULADO DE 2016 

 COMEÇA CAMPANHA PARA RENEGOCIAR DÍVIDA DO SIMPLES 

 COMISSÃO PROMOVE DEBATE SOBRE REFORMA DO PIS/COFINS SOBRE SETOR DE 

SERVIÇOS 

 FAZENDA E BANCO MUNDIAL DISCUTEM MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 ANTECIPAÇÃO DA DIRF ATRAPALHARÁ TRABALHO DE EMPRESÁRIOS E 

CONTADORES 
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Artigo: O Brasil precisa superar o descompasso com o mundo em relação à 
terceirização (Sylvia Lorena e Pablo Carneiro) 

06/12/2016 – CNI 

Fenômeno mundial, a terceirização é tema essencial para a competitividade e para a 

modernização da produção no Brasil. Nas últimas décadas, a globalização gerou 

mudanças profundas no mundo produtivo, econômico e trabalhista, que impactam na 

estrutura da sociedade, do mercado de trabalho e dos modos de produzir e de 

trabalhar.  

CÂMBIO 

EM 06/12/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,435 3,435 

Euro 3,686 3,688 
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A pluralidade de setores e de formas de produzir, e a interconexão crescente entre 

pessoas e tecnologias geraram um cenário que, no que importa à gestão do negócio, 

faz com que hoje poucas empresas realizem um processo produtivo sem firmar 

parcerias conhecidas no Brasil como terceirização, e no exterior, por vezes, como 

outsourcing.  

Entretanto, o Brasil ainda não dispõe de uma regulamentação sobre a terceirização. O 

país está, assim, restrito aos direcionamentos da jurisprudência consolidada na 

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que tem como duas principais 

delimitações para o setor produtivo (i) a especificação da responsabilidade subsidiária 

das empresas contratantes de serviços relativamente a eventuais verbas devidas pelo 

empregador (empresa contratada) a seu trabalhador; e (ii) a vedação da terceirização 

em atividades-fim, permitindo-a apenas nas chamadas atividades-meio.  

A responsabilidade subsidiária parece ser um caminho adequado de estabelecimento 

de co-responsabilização entre empresas, uma vez que mantém a ligação direta entre 

empregadora (prestadora de serviços) e seus empregados, ao mesmo tempo que atrai 

maior garantia de que os direitos trabalhistas serão cumpridos.  

A dicotomia entre atividades meio e fim, entretanto, parece só atrair insegurança 

jurídica e aumentar a distância do Brasil dos países mais competitivos. E essa 

separação artificial da atividade produtiva é inadequada para diferenciar terceirizações 

legítimas, especialmente na contemporaneidade, época caracterizada cada vez mais 

pela produção especializada e pelo trabalho em redes, com diferentes empresas 

compondo com bens ou serviços etapas do processo produtivo.  

Também é inadequada a diferenciação artificial entre meio e fim porque a estrutura e 

os núcleos de negócios das empresas são hoje alterados de forma a acompanhar a 

velocidadedas demandas e das necessidades de produção e de mercado. Assim, o foco 

das empresas pode ser alterado de forma constante e dinâmica, tornando-se cada vez 

mais inviável diferenciar os limites entre uma atividade finalística.  

Tudo vai depender do plano de negócios adotado pela empresa em determinado 

momento. Um exemplo claro disso está entre as maiores fabricantes de eletrônicos do 

mundo: na década de 1980 seu foco era a fabricação de computadores. Hoje, em raras 

ocasiões, fabricam os eletrônicos; seu negócio está direcionado ao design, à inovação 

e à gestão da marca.  

É necessário superar o descompasso do Brasil com o mundo em relação à 

terceirização, e vencer a insegurança jurídica que tem prejudicado o país, com impacto 

negativo em sua produtividade, competitividade e geração de empregos, em especial 

a vedação à terceirização de atividades-fim.  

O caráter genérico e indefinido desse conceito atrai dúvidas sobre o que pode ou não 

ser terceirizado, reduzindo as possibilidades de empreender e de buscar estratégias 

de maximizar a eficiência do negócio. Aliás, à empresa compete a escolha do que 

terceirizar a depender do foco que quer dar ao seu negócio. 

Se olharmos para a realidade de outros países com os quais o Brasil compete ou que 

são conhecidos por suas legislações trabalhistas, vê-se que, de forma geral, a 

terceirização é permitida, não havendo distinção sobre o que pode ou não uma 

empresa terceirizar tendo em vista um critério de atividade meio ou de atividade fim. 

NaÁfrica do Sul, Alemanha, Austrália, Colômbia, Chile, Espanha e Suécia, por exemplo, 



o foco é simplesmente garantir proteção aos trabalhadores, ao mesmo tempo em que 

se permite que as empresas tomem suas decisões de iniciativa econômica, com adoção 

de táticas que busquem maior eficácia na produção e competitividade.  

Portanto, o ponto central nesses países é, na verdade, o respeito às proteções aos 

trabalhadores, sem prejudicar a escolha por estratégias de negócio voltadas à busca 

por maior especialização e eficiência produtiva.  

Isso porque tem se reconhecido que a terceirização é uma importante ferramentapara 

que as empresas se integrem a cadeias de produção global. É importante que o Brasil 

avance na regulamentação da terceirização, superando a dicotomia artificial de 

separação de atividades, de forma a colocar-se no rumo do crescimento social e 

econômico, com segurança jurídica.  

Por Sylvia Lorena, Gerente Executiva de Relações do Trabalho da CNI, advogada e 

membro do Conselho de Administração da OIT 

Por Pablo Carneiro, Especialista em Políticas e Indústria da CNI  

Inovação é o principal caminho para a competitividade de todos os setores 

econômicos, diz presidente da CNI 

06/12/2016 – CNI 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Robson Braga de Andrade participou da reunião de líderes da Mobilização Empresarial 
pela Inovação, em São Paulo. Durante o encontro, empresários fizeram balanço do 

ano da MEI e projetaram prioridades para 2017 
 
Na última reunião de líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) em 2016, 

nesta sexta-feira (2), em São Paulo, empresários apresentaram os resultados das três 
imersões em ecossistemas de inovação realizadas neste ano e projetaram as principais 

agendas para 2017.  
 

Conduzido pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade, o encontro contou com a presença dos presidentes da Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), Marcos Cintra, e do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), Luiz Otávio Pimentel, que falaram sobre as políticas públicas que as 
entidades vêm empreendendo em prol da cultura da inovação. 

 
"A inovação é o principal caminho para a competitividade de todos os setores 
econômicos, não só da indústria. Temos procurado fazer conexão com institutos 

estrangeiros, trazer tecnologia para o Brasil", afirmou Robson Braga de Andrade. 
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"Seremos pragmáticos para abrir portas e ajudar as empresas a inovar" - Ricardo 
Pelegrini 

 
Coube ao gerente-geral da IBM na América Latina, Ricardo Pelegrini, fazer um balanço 

das imersões que a MEI liderou em 2016. Ele apontou que, ao longo das três missões 
- no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha -, 41 organizações foram atendidas e 

23 centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) foram visitados por um 
total de 68 participantes. Segundo Pelegrini, 10 resultados foram identificados, entre 
parcerias em PD&I, revisão de portfólios, reestruturação de governança e revisão de 

currículos de graduação e pós-graduação.  
 

Participaram das imersões diretores da CNI e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além de 
empresários, representantes de empresas, do governo e de universidades."Tivemos 
uma participação de alto nível tanto das entidades quanto das empresas. A articulação 

que tivemos e a diversidade de integrantes foi um ponto muito positivo", destacou 
Pelegrini.  

 
"Queremos pegar as melhores experiências do Brasil para estimular o pensamento e 
visitar novos locais em 2017. Seremos pragmáticos para abrir portas e ajudar as 

empresas a inovar. E é importante também termos o reconhecimento internacional de 
alguns casos de sucesso de inovação de empresas participantes da MEI", acrescentou 

o presidente da IBM América Latina. Em 2017, haverá imersão em institutos SENAI de 
Tecnologia, no Brasil, além de missões nos Estados Unidos e na Suécia.  
 

Um dos participantes da imersão feita em outubro à Alemanha, o diretor comercial da 
PPI-Multitask, Marcelo Pinto, relatou que a missão teve grande importância para a 

empresa que comanda, especializada na produção de software para chão de fábrica. 
"Fiquei surpreso com o que vi de capital social.  
 

O programa não só me abriu portas, como voltei com a ideia de que a participação da 
empresa em inovação será mais colaborativa, e não interna. A Alemanha usa 

tecnologias que estão todas ao alcance das nossas mãos", enfatizou. 
 

 
 

" Temos procurado fazer conexão com institutos estrangeiros, trazer tecnologia para 
o Brasil" - Robson Braga de Andrade 

 
CONGRESSO DE INOVAÇÃO - O evento mais importante da MEI em 2017 será o 
7°Congresso Brasileiro da Inovação da Indústria, marcado para os dias 27 e 28 

http://www.portaldaindustria.com.br/iel


de junho, em São Paulo. Durante o encontro, voltado para a promoção da inovação 
no meio empresarial, será realizado o Prêmio Nacional de Inovação, que está com 
inscrições abertas até o dia 15 de janeiro. O objetivo é premiar iniciativas inovadoras 

de pequenas, médias e grandes empresas. 
 

De acordo com o CEO da GE Brasil, Gilberto Peralta, o congresso reunirá especialistas 
de todo o mundo para trocar experiências e conhecimento sobre a inovação e debater 

iniciativas inovadoras de referência global. O evento terá ainda debates sobre proposta 
de aprimoramento de políticas públicas. 
 

ALAVANCAR RESULTADOS - O presidente da FINEP, Marcos Cintra, alertou que 2017 
será um ano difícil do ponto de vista de concorrência orçamentária para aportes em 

políticas públicas e estratégias. Ele frisou, porém, que há uma expectativa de se 
ampliar gradualmente a participação do PIB nos investimentos em ciência, tecnologia 
e inovação. Segundo ele, hoje esse investimento é de cerca de 1,3% do PIB.   

 
"O grande desafio em torno de políticas públicas hoje é como preservar os recursos já 

disponíveis, que estão em franco processo de diminuição ao longo dos anos e como 
administrar instrumentos novos", observou Cintra.  
 

"As principais metas de investimentos estão em torno da atração de recursos privados 
em inovação, apoio à empresa de menor porte, retorno de recursos para apoio a novas 

ações e que o Estado assuma maior nível de risco em prol da inovação", completou. 
 
Já o presidente do INPI fez um resumo dos principais programas desenvolvidos pela 

instituição e observou que a entidade recebeu um importante reforço de pessoal, o 
que dará mais celeridade aos processos. Segundo ele, além dos 70 classificados do 

concurso de 2014 que foram convocados em maio, outros 70 já estarão em atividade 
no começo de 2017.  
 

"Estamos trabalhando para melhorar a qualidade e celeridade dos exames no que se 
refere àquilo que vai ser muito importante em um futuro próximo. Ou seja, patentes 

relacionadas a manufatura avançada, biotecnologia e tudo o que envolve patentes de 
software, energias alternativas e alimentos", contou.   
 

Brasil avançou em apenas quatro indicadores de competitividade 

06/12/2016 – CNI 
 
Mais da metade dos 45 indicadores acompanhados pela CNI ficaram distantes das 

metas estabelecidas pela indústria para o país alcançar o crescimento sustentado em 
2022 

 

 
 

Os resultados dos indicadores do Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 confirmam 
a deterioração da economia brasileira. Elaborado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), o Mapa aponta os caminhos que o país e a indústria devem seguir 
para alcançar o crescimento sustentado até 2022.  
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O balanço de 2016 do Mapa mostra que dificilmente o Brasil alcançará as metas 
traçadas para os próximos seis anos.  
 

"O país precisa superar a mais longa e grave recessão da sua história, que reduziu a 
produção e fechou  milhares de empregos. Para isso, precisamos restabelecer o 

equilíbrio das contas públicas, acelerar as reformas, como a da Previdência e da 
legislação trabalhista", afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.  

 
Para ele, as mudanças estruturais são importantes para estabilizar a economia, 
restabelecer a confiança de empresários e consumidores e abrir caminho para o país 

crescer de forma sustentada.  
 

O Mapa Estratégico da Indústria identifica os dez fatores-chave da competitividade 
brasileira, que são educação, eficiência do estado, ambiente macroeconômico, 
segurança jurídica e burocracia, desenvolvimento de mercados, infraestrutura, 

tributação, relações do trabalho, financiamento e inovação e produtividade.  
 

Para acompanhar o desempenho do país em cada um dos fatores-chave, a CNI 
estabeleceu metas para 45 indicadores, cuja evolução mostra se a economia brasileira 
está na trajetória desejada pela indústria.  

 
De acordo com o último balanço do Mapa, entre esses 45 indicadores acompanhados 

pela CNI, 26 estão distantes das metas, 15 convergem para as metas em ritmo menor 
que o desejado e apenas quatro mantêm uma trajetória compatível com os objetivos 
traçados para 2022.  

 
"Em 2016, aumenta o número de indicadores com trajetória incompatível com o 

cumprimento das metas", avalia a CNI. 
  

 
 

Conforme o último balanço do Mapa, os três indicadores do fator-chave ambiente 
macroeconômico -  investimento, inflação e dívida bruta do país - se afastaram das 

metas estabelecidas pela indústria.  
 
Em 2015, a taxa de investimento caiu para 18,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e 

está muito distante da meta de 21% do PIB prevista para 2017.  
 

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou 
2015 em 10,7%, muito acima dos 3,5% fixados para 2017. A dívida pública bruta 
subiu para 62,1% do PIB, também muito acima dos 55% do PIB estabelecidos para o 

próximo ano. 
 

  

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/2015/05/1,2398/presidencia.html


 
 
Os dois indicadores do fator-chave eficiência do estado - participação do investimento 
da despesa primária do governo federal e percentual dos investimentos executados 

em relação ao orçado - também se distanciaram das metas.  
 

Em 2015, a participação dos investimentos nas despesas primária do governo federal 
caiu para 3,5% e ficou ainda mais distante da meta de 7% fixada para 2017. O valor 

dos investimentos executados em relação ao orçado recuou para 16,1% e continua 
abaixo da meta de 40% prevista para 2017.  
 

  

 
 
O único indicador que atingiu a meta foi o do percentual de indústrias que utilizaram 
instrumentos públicos de financiamento para atividades inovadoras em relação ao 

número total de empresas que inovaram.  
 

O indicador atingiu 34,2% em 2011, conforme o último dado disponível da PINTEC-
IBGE.   
 

Esse indicador é um dos cinco que mostram a rota de evolução do fator-chave inovação 
e produtividade. Os outros quatro indicadores deste fator-chave se afastaram das 

metas estabelecidadas pela indústria.  
 
 

 
 



Jornada flexível de trabalho está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais 

06/12/2016 – Notícias do Senado 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A proposta, do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), institui a jornada flexível, na 
modalidade de contrato de trabalho intermitente 

Saiba mais 
 Veja a pauta completa da CAS PLS 171/2016  
 PLS 218/2016  

 PLS 255/2016  
 PLS 385/2016  

 PLS 88/2013  
 
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) analisa, na quarta-feira (7), uma pauta de nove 

itens, a maioria - seis projetos - propõe mudanças na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Entre eles, está o PLS 218/2016, do senador Ricardo Ferraço (PSDB-

ES), que institui a jornada flexível de trabalho. 
 
A proposta, modificada por substitutivo do relator, senador Armando Monteiro (PTB-

PE), insere na CLT um novo tipo de relação trabalhista, formalizada pelo “contrato de 
trabalho intermitente”. Nessa modalidade, a contratação de emprego será por hora 

trabalhada, com jornada móvel. 
 
O PLS 385/2016, do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), restringe a cobrança da 

contribuição sindical aos trabalhadores filiados a sindicato. A proposta recebeu voto 
favorável do relator, senador Wilder Morais (PP-GO). 

 
Outra modificação na CLT é proposta pelo PLS 88/2013, que estabelece um novo 

regime de trabalho, a jornada facultativa, para os trabalhadores que cumprem jornada 
inferior a oito horas diárias.  
 

O projeto recebeu substitutivo do senador Otto Alencar (PSD-BA), que permite a 
ampliação das horas semanais trabalhadas por categorias com jornadas de cinco, seis 

e sete horas diárias, desde que respeitado o limite constitucional de 44 horas semanais 
de trabalho.  
 

Quem aderir contará com incorporação proporcional de salário, correspondente ao 
aumento da duração da jornada, além de um adicional de 20% sobre o valor das horas 

acrescidas. 
 
Nas áreas de saúde e previdência, há dois projetos em pauta: o PLS 255/2016, do 

senador Eduardo Amorim (PSC-SE), que concede pensão especial e vitalícia a pessoas 
diagnosticadas com microcefalia causada pelo vírus da zica, e o PLS 171/2016, do 

senador Dário Berger (PMDB-SC), que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente 
para obrigar maternidades de referência a instalarem banco de leite humano. As 
propostas receberam votos favoráveis dos relatores, senadores Ronaldo Caiado (DEM-

GO) e Lúcia Vânia (PSB-GO), respectivamente. 
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Sabatina 
Antes da votação dos projetos em pauta, a CAS deve sabatinar, a partir das 9h, o 
economista Leandro Fonseca da Silva, indicado para o cargo de diretor da Agência 

Nacional da Saúde Suplementar (ANS), na vaga decorrente da renúncia de Leandro 
Reis Tavares. O processo tem como relator ad hoc o senador Eduardo Amorim. 

 
Servidor federal de carreira, Leandro Fonseca está na ANS desde 2010, onde já atuou 

como diretor adjunto de Fiscalização, diretor adjunto de Normas e Habilitação de 
Operadoras, gerente-geral de Integração Setorial, e, desde 2014, gerente-geral de 
Acompanhamento das Operadoras e Mercado. 

 
A sabatina é aberta à participação da sociedade pelos canais de interatividade do 

Senado. 

COMO ACOMPANHAR E PARTICIPAR  

Participe:  
http://bit.ly/audienciainterativa 

Portal e-Cidadania: 
www.senado.gov.br/ecidadania 

Alô Senado (0800-612211)  

 

Ministro anuncia ajustes no PPE e diz que iniciativa será política permanente 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anunciou nesta segunda-feira, 5, ajustes 
no Programa de Proteção ao Emprego (PPE), iniciativa lançada durante a gestão da 

ex-presidente Dilma Rousseff para flexibilizar as jornadas de trabalho e os salários dos 
trabalhadores em período de retração da economia brasileira, evitando o corte de 
vagas. Segundo Nogueira, a iniciativa passará a se chamar Programa de Sustentação 

ao Emprego (PSE), será uma política permanente e terá redução dos custos.  
 

“O programa passará a ser política pública de proteção ao emprego, um programa de 
Estado”, afirmou nesta segunda o chefe da pasta, durante congresso organizado pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “O PSE servirá não apenas 

para proteger o emprego do trabalhador em época de crise, mas também o fará a um 
custo 25% menor do que o seguro desemprego tradicional”.  

 
Segundo Nogueira, o ministério adotou uma nova ferramenta tecnológica antifraudes, 
que tem permitido maior eficiência na gestão e a redução de desembolsos do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT) em cerca de R$ 2,5 bilhões por ano.  
 

Esses recursos serão redirecionados para o novo programa, explicou o ministro. Ele 
acrescentou que o PSE poderá ser implementado apenas por meio de convenção 
coletiva, uma vez que permite redução de até 30% da jornada de trabalho.  

 
Durante seu discurso, Nogueira acrescentou que em breve a pasta enviará ao 

Congresso uma proposta de reforma da legislação trabalhista com o objetivo de 
consolidar direitos e aumentar a segurança jurídica.  
 

O chefe da pasta comentou também que estará, na tarde desta segunda-feira, ao lado 
do presidente Michel Temer e dos líderes de seis centrais sindicais para apresentar e 

debater a proposta de reforma da Previdência.  
 

“As reformas estruturais não param. O cronograma continua sendo seguido à risca” 
afirmou Nogueira. “Por determinação expressa do presidente Michel Temer, não 
descansaremos até esse projeto ser aprovado nas duas casas”. 

 

http://bit.ly/audienciainterativa
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Metalúrgicos revertem 180 demissões 

06/12/2016 – Jornal do Comércio 

 
 

 
Trabalhadores vão receber 13º salário nos dias 7 e 20 de dezembro  
 

Mobilizados há quase um mês, período em que houve protestos nas ruas e paralisação 
das atividades produtivas, além de audiências na Justiça do Trabalho, os trabalhadores 

da Guerra conseguiram reverter 180 demissões anunciadas pela diretoria da empresa 
de Caxias do Sul, que não havia pagado as verbas rescisórias. 
 

Ontem, em assembleia, os trabalhadores da fabricante de implementos rodoviários 
que haviam sido demitidos em 18 de novembro aprovaram proposta feita pelo grupo, 

que contempla pagamento do 13º salário nos dias 7 e 20 de dezembro e o valor 
integral do salário de novembro no dia 14.  

 
Também foram canceladas as rescisões, que só voltarão a ser feitas com o pagamento 
integral dos direitos aos trabalhadores. "Se não houver mobilização, pouco a pouco, 

perderemos os nossos direitos. Esta conquista é um marco para o movimento social", 
afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis Melo. No dia 9, no Tribunal 

Regional do Trabalho, em Porto Alegre, será assinada e documentada a proposta. 
 
De acordo com o dirigente sindical, mobilizações serão necessárias em outras 

empresas, que também demitiram sem pagar as indenizações. Uma empresa nestas 
condições é a Silpa, que produz componentes para o segmento de veículos pesados.  

 
A empresa demitiu 16 funcionários sem honrar as verbas das rescisões. "A luta da 
resistência para não perder direitos, muitas vezes, é mais dura do que a luta para 

conquistar direitos", enfatizou Melo. 
 

A Guerra, que está em recuperação judicial desde 2015, com dívida avaliada em R$ 
240 milhões, propôs o parcelamento das verbas rescisórias. Mas, segundo o sindicato, 
não dava garantias para o cumprimento da proposta. O valor estimado das 180 

demissões era de R$ 5,5 milhões. 
 

Segundo o advogado do sindicato, Paulo Freitas, a Lei de Recuperação Judicial é 
péssima quanto às suas garantias, pois privilegia o pagamento das dívidas com 
instituições financeiras, outros credores e, se sobrar dinheiro, são pagos os 

trabalhadores. "Esta lei não permite nenhum tipo de execução judicial contra a 
empresa", assinalou. 

 
Ministro anuncia ajustes no PPE  
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anunciou ajustes no Programa de Proteção 

ao Emprego (PPE), iniciativa lançada durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff 
para flexibilizar as jornadas de trabalho e os salários dos trabalhadores em período de 

retração da economia brasileira, evitando o corte de vagas. Segundo Nogueira, a 
iniciativa passará a se chamar Programa de Sustentação ao Emprego (PSE), será uma 
política permanente e terá redução de custos. 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/12/economia/535029-metalurgicos-revertem-180-demissoes.html


"O programa passará a ser política pública de proteção ao emprego, um programa de 
Estado", afirmou, nesta segunda, o chefe da pasta, durante congresso organizado pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). "O PSE servirá não apenas 

para proteger o emprego do trabalhador em época de crise, mas também o fará a um 
custo 25% menor do que o seguro-desemprego tradicional." 

 

Tribunal de Contas e Fiesp fecham ‘Pacto Ético’ 

06/12/2016 – O Estado de S. Paulo 
 

Acordo, que será assinado dia 18, prevê intercâmbio de ouvidorias e divulgação de 
detalhes dos contratos estatais, além de compartilhamento de informações 'sobre 
denúncias de condutas inadequadas de empresas ou agentes públicos'. 

 

 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) fecharam um protocolo denominado Pacto Ético de Governança 
Empresarial e Institucional ‘para estimular boas práticas de gestão e comportamento 
em empresas que mantêm contratos com a administração pública’. O acordo será 

assinado dia 18. 
 

O Pacto, segundo nota divulgada pelo Tribunal, ‘pretende elevar o padrão de 
relacionamento entre iniciativa privada e o setor estatal’. Vai abranger cerca de 130 
mil indústrias ligadas à Fiesp e aos jurisdicionados da Corte de Contas, ou seja, o 

governo do Estado e os 645 municípios paulistas, exceto a Capital. 
 

Uma das iniciativas previstas no acordo é a criação de canais de comunicação entre 
as ouvidorias, para que Fiesp e Tribunal de Contas compartilhem informações sobre 
eventuais denúncias relativas a condutas inadequadas de empresas ou agentes 

públicos. 
 

“O pacto também prevê o desenvolvimento de ferramentas digitais para a publicação 
de detalhes como composição acionária e valores de contratos públicos mantidos pelas 
empresas que aderirem ao modelo de boas práticas”, destaca o Tribunal. 

 
Entre as diretrizes a serem seguidas pelas empresas participantes está o compromisso 

de denunciar imediatamente eventuais tentativas de acordos para burlar licitações ou 
pedidos de propina por parte de agentes públicos. 
 

O acordo, que terá vigência inicial de 12 meses, também propõe ações pedagógicas 
com o público infantil, junto às escolas, para o desenvolvimento de atividades que 

trabalhem preceitos éticos no cotidiano. 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunal-de-contas-e-fiesp-fecham-pacto-etico/


Veja o que deve mudar com a Reforma da Previdência 

06/12/2016 – Gazeta do Povo 

 
Confira as principais propostas de mudanças na Previdência já sinalizadas 

pelo governo 
 

 
 
Idade mínima 

A idade mínima para aposentadoria poderá ser de 65 anos para homens e 62 para 
mulheres. Contudo, também existe a possibilidade de fixar a idade mínima de 65 anos 

para ambos. Não se sabe o que acontecerá com a fórmula 85/95, aprovada no ano 
passado. O fator previdenciário pode ser extinto. 

 
Regra de transição 
Na proposta que será encaminhada ao Congresso, a idade mínima valerá para homens 

que tiverem até 50 anos quando a reforma entrar em vigor, tanto no setor público 
quanto na iniciativa privada. Para mulheres e professores, a linha de corte será de 45 

anos.  
 
No caso das faixas etárias acima das definidas pela regra, haverá uma espécie de 

pedágio para poder se aposentar, com um acréscimo de 50% no tempo de contribuição 
que faltava para o trabalhador se aposentar pela regra atual. Assim, se faltavam 

quatro anos para a aposentadoria, esse prazo subirá para seis anos. 
 
Fórmula de cálculo 

O valor do benefício deverá ser equivalente a 75% da média salarial, acrescida de 1% 
para cada ano de contribuição adicional além do tempo mínimo exigido, de 25 anos. 

Assim, para ter o benefício integral (100% da média salarial), serão necessários 50 
anos de contribuição. 
 

Acúmulo de benefícios 
Em todos os casos, não será mais possível acumular a aposentadoria e pensão por 

morte. 
 
Contribuição mínima 

O tempo mínimo de contribuição deve passar de 15 anos para 25 anos. Para receber 
a aposentadoria integral, serão necessários 50 anos de contribuição. 

 
Público e privado 

O governo quer unificar as regras de aposentadoria do regime geral – o INSS, que 
vale para os trabalhadores do setor privado – e do regime próprio, dos servidores 
públicos. 

 
Contribuição dos servidores 

Pela proposta que será enviada ao Congresso, a contribuição dos servidores da União 
e dos Estados pode subir dos atuais 11% para 14%. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/veja-o-que-deve-mudar-com-a-reforma-da-previdencia-02a9k6n3yekzp177rdzzptho0


Especiais 
O governo deve unificar os regimes previdenciários. E vinha anunciando a intenção de 
acabar com as aposentadorias especiais, que hoje beneficiam professores e 

profissionais que atuam em atividades de risco, como policiais, por exemplo. Apenas 
os militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) devem ficar de fora 

da Reforma da Previdência, pelo menos num primeiro momento. 
 

Salário mínimo 
O piso da previdência continua vinculado ao salário mínimo, com exceção do Benefício 
de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/Loas), concedido 

a idosos e deficientes de baixa renda. A proposta de reforma prevê aumento da idade 
mínima do BPC/Loas de 65 para 70 anos. 

 
Rural 
O governo pode exigir uma contribuição previdenciária maior dos trabalhadores rurais 

e passar a cobrar das empresas agrícolas que são exportadoras – hoje elas não 
contribuem com o INSS. 

 

Jucá: haverá idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 

mulheres 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 

O líder do governo no Congresso Nacional, Romero Jucá (PMDB-RR), confirmou que a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência elevará e igualará 
em 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres.  

 
Após a reunião do presidente Michel Temer com os líderes da base aliada do governo 

no Congresso, o senador também confirmou que haverá uma regra de transição para 
os trabalhadores que já tenham 50 anos ou mais e para as trabalhadoras que já 
tenham completado 45 anos de vida. Mesmo os servidores públicos que hoje podem 

se aposentar com salário integral terão que passar por essa regra de transição.  
 

Jucá não quis detalhar se o tempo mínimo de contribuição irá passar de 15 para 25 
anos, mas o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou 
que esse dispositivo estará na proposta que será enviada pelo governo amanhã ao 

Parlamento.  
 

De acordo com o senador, a proposta também prevê a existência, futuramente, de 
uma contribuição para a previdência rural. “A idade para a aposentadoria rural ainda 
está sendo discutida”, completou.  

 
Ele também confirmou que o regime de previdência das Forças Armadas não será 

incluído na PEC. “Para os militares haverá um projeto de lei que enviado 
posteriormente, em separado”, concluiu. 

 

Temer: reforma da Previdência valerá para todos, de político a trabalhador 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 
O presidente Michel Temer, que se reuniu com líderes da base aliada para apresentar 

o texto da Reforma da Previdência, destacou por meio do Twitter que a reforma “valerá 
para todos: desde políticos e servidores públicos a trabalhadores da iniciativa privada”, 

escreveu. 
 
Em sua conta no Twitter, o presidente destacou ainda algumas falas de seu discurso 

e reforçou que as regras de transição “são relevantes para diferenciar o impacto da 
reforma em diferentes grupos.” “As despesas com a Previdência estão em torno de 

8% do PIB e estima-se que em 2060 seja de 18%”, afirmou. 
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Temer disse ainda que há necessidade urgente de revisões para preservar a 
Previdência. “Se permanecer no patamar atual, a conta não fecha.” 
 

Temer: quem já tem direito adquirido à aposentadoria não precisa se 

preocupar 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 

Sem dar detalhes sobre o texto do projeto de reforma previdenciária, de autoria do 
Executivo, o presidente Michel Temer ressaltou nesta segunda-feira, 5, que a proposta 
não vai mexer com direitos adquiridos, haverá regras de transição e valerão também 

para os mais jovens.  
 

“Essa PEC leva em conta os direitos já adquiridos… nada muda para aqueles que já 
recebem os benefícios. As novas regras valerão para os mais jovens e haverá regras 
de transição”, afirmou Temer na reunião com líderes da base aliada no Palácio do 

Planalto.  
 

O encontro também contou com a participação dos ministros Eliseu Padilha (Casa 
Civil), Henrique Meirelles (Fazenda), e do secretário de Previdência do Ministério da 
Fazenda, Marcelo Caetano.  

 
Na reunião, o presidente justificou a necessidade de se fazer a reforma, tema 

considerado impopular, em razão do impacto que atualmente as aposentadorias têm 
nos cofres da União.  
 

“O intuito de preservar a Previdência hoje é para fazê-la valer amanhã. O perfil da 
sociedade brasileira vem mudando rapidamente. Estamos vivendo mais, o que é uma 

boa notícia. Estou aludindo a razões políticas que levam à necessidade da reforma da 
Previdência. É preciso postergar a concessão da aposentadoria e isso só pode ser feito 
pelo estabelecimento de uma idade mínima. As despesas com Previdência estão em 

torno de 8% do PIB.  
 

O déficit no ano passado somou R$ 86 bilhões”, ressaltou Temer.  
 
Ele também lembrou que outros países que também passam por dificuldades nas 

finanças tiveram que realizar ajustes. “Países ricos tiveram que fazer ajustes radicais 
para enfrentar dificuldades nesse setor. Cada país deve levar em conta suas 

peculiaridades locais. Se aqui fizéssemos cortes de salários, imaginem as dificuldades 
que teríamos”, considerou.  
 

A divulgação do projeto ocorre em meio às incertezas e piora do quadro econômico 
que ocasionaram uma maior pressão por parte de mercado financeiro e de lideranças 

dos partidos da base aliada, que cobram novas medidas, além da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que estabelece o limite de gastos públicos.  

 
Diante da pressão, Temer aproveitou a ocasião para reforçar o apoio à atual equipe 
econômica, em especial o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.  

 
“Discutimos amplamente (reforma da Previdência) essa matéria e ainda nesses 

momentos finais está sendo formatada. A equipe vem promovendo ajuste fiscal muito 
adequado às necessidades do País. Tudo de uma maneira gradual e responsável… em 
tema espinhoso como esse, faremos tudo com moderação e equilíbrio”, afirmou.  

 
Na avaliação do presidente as medidas tomadas hoje garantirão uma transição pacífica 

até 2018 quando ocorrerão novas eleições presidenciais. “Transição que garanta um 
futuro prospero e pacífico para o Brasil. Tenho absoluta convicção e certeza que 
entregaremos daqui dois anos um país mais equilibrado. Eu preciso contar cada vez 

mais com o Congresso Nacional e com o apoio da opinião publica”, disse.  
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As mudanças na Previdência devem atingir trabalhadores da iniciativa privada e 
servidores do Executivo, Judiciário e Legislativo. Mesmo carreiras que hoje contam 
com regimes especiais de aposentadoria, como policiais, bombeiros e professores, 

passarão a seguir as novas regras. Militares das Forças Armadas, no entanto, estão 
fora do alcance das medidas.  

 
A exceção é quem tem idade superior a 50 para homens e 45 para mulheres e 

professores. Essas pessoas contarão com um regime de transição, que no lugar da 
idade mínima prevê um “pedágio” que aumentará em 50% o tempo restante para 
aposentadoria.  

 
Recesso  

Na chegada do encontro no Palácio do Planalto, o líder do governo na Câmara dos 
Deputados, André Moura (PSC-SE), afirmou que vai discutir com líderes amanhã a 
possibilidade de os parlamentares suspenderem o recesso para começar a análise da 

reforma da Previdência já no mês de janeiro. “Vamos discutir amanhã na reunião de 
líderes a possibilidade de o Congresso trabalhar em janeiro (para discutir a proposta)”, 

afirmou o líder. 
  
O Broadcast, serviço de notícias em tempo real DP Grupo Estado, mostrou ontem que 

alguns membros do governo e do Congresso cogitam a ideia de realizar uma 
autoconvocação para acelerar a tramitação da matéria. Fontes do governo dizem que 

a convocação poderia ocorrer para o dia 10 de janeiro. 
 
Caso o recesso seja de fato suspenso, técnicos avaliam que seria possível adiantar em 

cerca de dois meses a tramitação da reforma da Previdência, com chances mais 
elevadas de conclusão e promulgação ainda no primeiro semestre de 2017. 

 

Auxílio a idosos e deficientes terá mudanças 

06/12/2016 – Tribuna PR  
 
O governo deve adotar uma série de medidas para tentar limitar os gastos com o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio concedido a pessoas com deficiência 
e a maiores 65 anos que não contribuíram com a Previdência. O plano prevê três 

medidas que, em última análise, vão limitar o acesso ao auxílio e achatar o valor que 
é pago a beneficiários, no momento de um salário mínimo.  

 
A proposta em discussão prevê ampliar a idade mínima para que idosos tenham direito 
à obtenção do benefício. Atualmente, podem ser beneficiados pessoas com mais de 65 

anos com renda familiar per capita de até um quarto de salário mínimo.  
 

O governo, no entanto, receia que, com a mudança nas regras da idade mínima para 
aposentadoria de 60 para 65 anos, proposta na reforma da Previdência, o BPC acabe 
se tornando uma alternativa às pessoas que teriam direito a receber aposentadoria no 

mesmo valor.  
 

Se isso acontecesse, afirmam, pessoas poderiam se sentir desestimuladas a contribuir 
para a Previdência. Para que não haja uma “concorrência” entre o BPC e a 
aposentadoria, a alternativa seria ampliar a idade mínima para o acesso ao benefício. 

A proposta avaliada é dos 65 anos atuais para 70 anos.  
 

Mínimo  
O outro ponto a ser alterado é desvincular o valor do benefício do salário mínimo. 
Integrantes do governo não escondem que a mudança tem como objetivo principal 

reduzir, a médio prazo, o valor concedido no auxílio. Isso porque, pelo entendimento 
do grupo que discute a mudança, não haveria nenhum indexador mais forte do que o 

próprio salário mínimo.  
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O Benefício de Prestação Continuada é considerado o segundo maior benefício não 
contributivo existente no País. O orçamento deste ano para o auxílio é de R$ 50 
bilhões, bem mais que os R$ 42 bilhões desembolsados em 2015. O valor 

movimentado pelo BPC perde apenas para a aposentadoria rural, com orçamento de 
R$ 92 bilhões.  

 
Em terceiro lugar, vem o Bolsa Família, com orçamento anual de R$ 31 bilhões. A 

estimativa é de que o BPC seja concedido a 4,2 milhões de pessoas. Desse total, 45% 
são idosos e 55%, deficientes – entre eles, crianças com microcefalia.  
 

Renda  
O terceiro ponto que deverá ser discutido é o corte de renda. A estimativa é de que, 

dos 4,2 milhões de beneficiários, cerca de 30% tenham uma renda per capita superior 
a um quarto de salário mínimo, como é previsto em lei. Esses beneficiários obtiveram 
o direito na Justiça, sob o argumento de que esse corte de renda não é suficiente para 

se caracterizar a pobreza.  
 

Um argumento usado sobretudo por pessoas com deficiência. Em razão das limitações, 
famílias com pessoas com deficiência poderiam ter gastos imprevistos, principalmente 
para tratamentos.  

 
Para tentar refrear as ações na Justiça, a alternativa estudada pelo governo é criar um 

algoritmo em que se avaliaria não só a deficiência, mas o nível de dependência do 
candidato ao benefício. Quanto maior a dependência, mais flexível seria a análise do 
critério de renda mínima per capita.  

 
Uma pessoa com lesão na medula, por exemplo. O grau de deficiência é o mesmo, 

independentemente do local onde ela more. No entanto, a dependência pode ser 
maior, por exemplo, se essa pessoa mora num local de difícil acesso, com falta de 
infraestrutura para pessoas com deficiência. Isso seria levado em conta. 

 

Para sindicatos, reforma da Previdência é ‘exagerada’ 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 

Com a ausência da maior central sindical do País, a CUT, ligada ao PT, o governo 
apresentou nesta segunda-feira, 5, os principais pontos da reforma da Previdência aos 

líderes dos trabalhadores. Ponto central da proposta do presidente Michel Temer, a 
fixação de uma idade mínima para aposentadoria em 65 anos já é alvo de resistência 
de parlamentares e sindicalistas.  

 
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, disse que as 

medidas “são tão exageradas que vão ajudar a fortalecer mobilização dos 
trabalhadores contra a reforma”. Ele questionou a falta de detalhes sobre se haverá 
cobrança de setores que hoje são isentos, como o agronegócio e os exportadores. 

Juruna também se queixou de Temer não ter apresentado nenhum papel com a 
proposta.  

 
A reunião com os sindicatos foi feita logo após o encontro com líderes da base aliada. 
Além da Força Sindical, compareceram representantes da UGT, Nova Central, CTB, 

CSB, Contag (que representa os trabalhadores rurais) e Dieese.  
 

Em nota, o presidente da CUT), Vagner Freitas, diz que o sindicato “jamais irá aceitar 
que desiguais sejam tratados de forma igual” na reforma da Previdência. Segundo a 
entidade, a idade mínima de 65 anos é “injusta com a classe trabalhadora, em especial 

com os que começam a trabalhar mais cedo e as mulheres”.  
Exceções  

O deputado Alexandre Baldy (PTN-GO) disse que, apesar de vender uma reforma 
igualitária, “nem todos serão iguais” na proposta do governo, já que as Forças 
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Armadas, policiais militares e bombeiros ficarão de fora da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que tratará das mudanças na aposentadoria. A ideia do governo é 
encaminhar um projeto de lei posteriormente para tratar da Previdência dos militares, 

mas não será ao mesmo tempo em que a reforma.  
 

Em meio ao anúncio, representantes de categorias como a Polícia Federal estiveram 
nesta segunda no Palácio do Planalto num corpo a corpo com parlamentares para 

tentar conseguir escapar da mudança. Ontem, líderes da classe abordavam deputados 
e senadores tentando convencê-los de que a Previdência da PF deveria ser tratada 
juntamente com o projeto de lei dos militares.  

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a 

reforma da Previdência é necessária para que seja possível aumentar o emprego, 
reduzir a inflação e baixar os juros. Segundo ele, o governo prevê aprovar a proposta 
ainda no primeiro semestre de 2017. 

 

'Desse jeito, reforma da Previdência não passa', diz Força Sindical 

06/12/2016 – Folha de S.Paulo 
 

Após reunião no Palácio do Planalto, o presidente da Força Sindical, deputado Paulinho 
da Força (SD-SP), adiantou que já prepara uma emenda para alterar a proposta de 
reforma da Previdência que o governo promete enviar nesta terça-feira (6) ao 

Congresso Nacional. "Do jeito que está, a reforma não passa", disse ele, que é um dos 
principais aliados do governo do presidente Michel Temer.  

 
O deputado chegou a dizer que, se o governo enviar a proposta da forma como está 
ao Legislativo, "terá a maior confusão da história".  

 
Na avaliação dele, é injusto o mecanismo de transição previsto no texto do Palácio do 

Planalto para mulheres a partir de 45 anos e homens a partir dos 50 anos. O deputado 
defende que a transição seja feita de forma mais gradual.  
 

"Falei com toda franqueza ao presidente: não temos a menor condição de aceitar isso. 
Não queremos cometer injustiças. Isso é uma injustiça", afirmou, após o encontro com 

o presidente Michel Temer e outras centrais.  
 

Paulinho da Força disse que detalhes do tema não foram abordados. "Não faltou 
reunião, o que faltou foi detalhe da proposta."  
 

Para o sindicalista, com o envio da proposta nesta terça, caberá aos deputados e 
senadores dialogarem com as centrais. "O Congresso vai ter que fazer o que o governo 

não fez: discutir com as centrais", disse.  
 
Ele avalia que o governo esperou a maior parte da tramitação da PEC do Teto para 

enviar o texto que muda as aposentadorias. "Não pode fazer duas maldades ao mesmo 
tempo."  

 
Representantes das centrais terão reunião nesta terça-feira (6) para discutir as 
reações ao texto que muda as regras de aposentadorias de funcionários públicos e de 

empresas privadas.  
 

O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Juruna, disse ter se sentido 
"frustrado" por não ter recebido detalhe da proposta do governo. Ele prevê 
mobilizações a partir de janeiro de 2017 contra alterações nas regras de 

aposentadoria.  
 

"Viemos conhecer a proposta, mas o governo não apresentou nenhuma", disse.  
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O presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, afirmou que as 
explicações do governo foram "falas bastante tímidas".  
 

"Fomos contrários a mudanças na regra do jogo para quem está em atividade", disse, 
reforçando o desejo das centrais de que as novas regras sejam aplicadas apenas para 

quem ainda não entrou no mercado de trabalho.  
 

Ele lembrou da proximidade das eleições de 2018 e disse que as centrais pretendem 
conscientizar os deputados e senadores para fazer "mudanças adequadas". 
 

INSS diz que estará rapidamente pronto para novas regras da Previdência 

06/12/2016 – Tribuna PR 

 
O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Gadelha, 

defendeu nesta segunda-feira, 5, a reforma da Previdência e adiantou que, caso a 
proposta de emenda constitucional seja aprovada no Congresso, os sistemas do órgão 
serão rapidamente atualizados para operar sob as novas regras.  

 
Antes de participar de um debate sobre o tema na universidade Mackenzie, Gadelha 

classificou como “absolutamente necessária” a reforma nas aposentadorias, tendo em 
vista a transformação demográfica “drástica” e a perspectiva de transformação no 
mercado de trabalho nos próximos anos devido ao aumento do nível de automação, 

levando à perda de empregos formais e, como consequência, mais impacto sobre o 
sistema de seguridade.  

 
“Isso vai nos obrigar a fazer reformas previdenciárias com muita frequência”, disse 
Gadelha. Ele evitou adiantar detalhes da reforma a ser apresentada amanhã ao 

Congresso, lembrando que o INSS participa do lado operacional do sistema 
previdenciário, mas não da formulação de suas políticas.  

 
Segundo ele, os R$ 425 bilhões pagos em benefícios pela autarquia no ano passado – 
ou 8% do Produto Interno Bruto (PIB) – correspondem a um volume financeiro 

“bastante significativo” que precisa ser discutido pela sociedade. Gadelha acrescentou 
que, do ponto de vista dos benefícios contributivos, o INSS é superavitário, mas 

quando são incluídos os benefícios sociais o resultado é um déficit que superou R$ 100 
bilhões em 2015 e que deve crescer neste ano em virtude do avanço do desemprego. 

 

EPE: consumo de energia elétrica no Brasil cai 2,8% em outubro 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 
O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 2,8% em outubro ante igual período do 

ano passado, para 38.079 Gigawatts-hora (GWh), informou nesta segunda-feira, 5, a 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que atribuiu a queda à conjuntura econômica 

e às temperaturas mais amenas na comparação com outubro do ano passado.  
 
O comércio teve a pior queda de consumo de eletricidade do ano, de 6,9%, seguida 

pelo consumo da residência, que diminuiu 2,5% em outubro, e da indústria, com recuo 
de 1,7%.  

 
Nos últimos 12 meses o consumo de energia caiu 1,6%, ante igual período anterior, 
puxado principalmente pela indústria (-4,5%). Na mesma base de comparação, o 

comércio caiu 2,1%, enquanto o consumo de residências subiu 0,8%,  
 

“O mercado cativo caiu 8,3% no mês, ao passo que o mercado livre avançou 14,1%, 
refletindo o processo continuado de migração dos consumidores para o ambiente de 
contratação livre, em especial, de geração oriunda de fontes incentivadas”, informou 

a EPE. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/inss-diz-que-estara-rapidamente-pronto-para-novas-regras-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/epe-consumo-de-energia-eletrica-no-brasil-cai-28-em-outubro/


Previsibilidade do FGTS garante cerca de R$ 63 bi ao ano ao MCMV, diz 

ministério 

06/12/2016 – Tribuna PR 

 
A secretária nacional da habitação do Ministério das Cidades, Maria Henriqueta Alves, 

afirmou nesta segunda-feira, 5, que o programa habitacional Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) deve receber, em 2017, cerca de R$ 63 bilhões em investimentos oriundos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e que a previsibilidade do fundo 
garante que esse montante de recursos permaneça estável ao longo dos próximos 
anos.  

 
“Esse volume já foi aprovado pelo conselho curador do FGTS”, disse Alves, durante 

participação no Construbusiness, congresso sobre construção e infraestrutura 
organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Além dos 
recursos do FGTS, ela também ressaltou que cerca de R$ 7,2 bilhões vindos do 

Orçamento Geral da União (OGU) devem ser investidos no MCMV no ano que vem.  
 

“Em relação ao OGU, a previsibilidade não é tão clara como gostaríamos que fosse”, 
afirmou. “A ideia é que, com a reação da economia, os R$ 7,2 bilhões que vieram 
neste ano e vão vir no ano que vem sejam incrementados.”  

 
Também presente no evento, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, avaliou que a 

discussão envolvendo um possível aumento de remuneração do Fundo de Garantia 
precisa levar em conta os diferentes interesses ligados ao FGTS.  
 

“Tem ganhado corpo um possível entendimento que o lucro poderá ser dividido entre 
os trabalhadores e o fundo”, disse Araújo. “Precisamos de um entendimento, (não 

pode ser) nem num tamanho que inviabiliza os investimentos em infraestrutura, nem 
que mantenha um nível de remuneração tão baixo ao trabalhador”.  
 

Araújo defendeu a necessidade de se buscar soluções em parceria com o setor privado 
para garantir a universalização dos serviços de saneamento básico no País, sem que 

haja dependência de recursos regulados pelo governo, uma vez que a expansão das 
redes demanda bilhões de reais de investimentos.  
 

“Não acredito (na universalização) do saneamento enquanto depender de FGTS e OGU. 
Ao depender só de recursos ligados ao governo, não haverá uma solução de mercado”, 

criticou.  
 
Araújo observou que o governo federal tem disposição em aprofundar sua participação 

no setor e dar as diretrizes nacionais para os investimentos na expansão das redes de 
saneamento no longo prazo.  

 
No entanto, as redes são pulverizadas, pois são patrimônio dos municípios, enquanto 

as empresas concessionárias são dos Estados. “Tudo isso está sendo repensado. Ainda 
precisa de mais tempo, mas é preciso que haja uma conciliação”, observou. 
 

Brasil está cansado de medidas precipitadas, diz Meirelles 

06/12/2016 – Tribuna PR 

 
O Brasil já está cansado de medidas precipitadas, disse o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, durante rápida entrevista que concedeu a jornalistas após ter 
participado do 12º Congresso Brasileiro da Construção (Constru Business), na sede da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Ele fez tal afirmação no 

contexto da sua explicação de que medidas estão sendo tomadas, anúncios serão 
feitos e que a economia crescerá no próximo ano, mas numa velocidade menor da que 

as pessoas gostariam.  
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Para Meirelles, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo Temer, como a 
aprovação da PEC 241 e a reforma da Previdência, que será anunciada ainda nesta 
segunda-feira pelo presidente Michel Temer, são medidas que surtirão efeitos no longo 

prazo.  
 

Antes, durante a palestra que proferiu no evento, Meirelles criticou as medidas 
econômicas do governo anterior que previam o crescimento acelerado e que levou ao 

aumento da dívida pública. “O Brasil está cansado de medidas precipitadas”, disse.  
 
Previdência  

Durante o evento, o ministro da Fazenda afirmou que é preciso aprovar a reforma da 
Previdência para garantir que todos recebam suas aposentadorias. Questionado pelos 

jornalistas sobre a proposta de reforma da Previdência que o governo deve enviar para 
o Congresso nos próximos dias, ele não quis antecipar detalhes do projeto.  
 

Meirelles mostrou que as despesas do governo cresceram de forma acelerada nos 
últimos anos e que boa parte disso veio do avanço nos gastos com Previdência, 

assistência social e transferência de renda. “É necessário reformar a Previdência, 
reduzir a rigidez do orçamento, desvincular e desindexar o gasto público”, afirmou.  
 

Ele disse que as atuais regras da Previdência foram feitas “há décadas” e que o Brasil 
mudou muito, com expansão da expectativa de vida. “Eu tenho recebido alguns e-

mails interessantes.  
 
Um cidadão me mandou um e-mail outro dia dizendo que começou a trabalhar com 

18 anos e tinha expectativa de se aposentar com 53, para aproveitar melhor a vida. É 
um direito legítimo, mas quem vai pagar? Todos os contribuintes”, contou. Segundo 

ele, o atual sistema é insustentável e injusto, porque privilegia pequenos grupos, 
sobrecarregando toda população.  
 

Meirelles lembrou que o descontrole na Previdência pode quebrar um governo e citou 
o caso do Rio de Janeiro.  

 
“Tem outros Estados com problema. Sem reforma, todos quebram. Vamos reformar, 
isso vai acontecer. Mas as pessoas têm de mudar o enfoque. Em vez de pensar que 

querem se aposentar cedo, têm de pensar em se aposentar na data certa e com a 
certeza de que vão receber seu benefício. Isso sim é um direito”.  

 
O ministro disse que o governo está dando “passos gigantescos” no ajuste fiscal, com 
a expectativa de aprovação pelo Senado, em segundo turno, da PEC do Teto, já na 

próxima semana. O primeiro turno teve aprovação com ampla maioria, ressaltou.  
 

Meirelles disse ainda que o governo estuda outras medidas para estimular a economia, 
ressaltando que o controle da despesa pública é essencial para a retomada do 

crescimento, mas não suficiente.  
 
“Estamos trabalhando, discutindo questões na área trabalhista, o programa de 

investimento em infraestrutura é fundamental. São questões complementares, mas 
em primeiro lugar está o controle do crescimento da dívida pública.”  

 
Ele ressaltou que a principal razão para a atual crise é justamente a desconfiança em 
relação às contas públicas, que gerou queda dos investimentos e do consumo.  

 
“Temos de reverter o ciclo vicioso da economia pela redução do avanço da dívida.” 

Segundo o ministro, isso será possível com a PEC do Teto e a reforma da Previdência. 
 
 

 
 



Meirelles nega que seu cargo esteja ameaçado e diz que pressão é normal 

06/12/2016 – Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou nesta segunda-feira, 5, que seu 

cargo no governo esteja em risco. Perguntando se está sendo “fritado” por aliados, ele 
afirmou: “Não tenho visto isso.”  
 

Segundo ele, é normal que haja pressão sobre membros do governo e ele já teve uma 
experiência semelhante quando foi presidente do Banco Central, durante o governo 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Acho que agora (a pressão) é até um pouco 
menor”, comentou. A declaração foi dada após sua participação no 12º Congresso 
Brasileiro da Construção, em São Paulo.  

 
Em meados do ano passado o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também 

começou a ser pressionado, à medida que a economia não reagia, mesmo com o forte 
plano de ajuste fiscal defendido por ele. O ministro, na ocasião, rechaçou os 
comentários sobre sua possível saída do cargo, mas no fim do ano acabou deixando o 

governo Dilma Rousseff sendo substituído por Nelson Barbosa.  
 

No domingo, 4, o presidente da República, Michel Temer, disse ao Broadcast, serviço 
de notícias em tempo real do Grupo Estado, que Meirelles tem seu “total apoio”. O 
presidente afirmou também que não há nenhuma intenção de se compartilhar o 

comando da política econômica.  
 

PIB  
No evento, Meirelles afirmou que há um consenso de que a economia brasileira 
crescerá em 2017, mas o que se discute é o ritmo. Apesar dessa fala, alguns analistas 

já projetam nova recessão no ano que vem. Na pesquisa Focus, a expectativa para o 
crescimento em 2017 caiu de 0,98% para 0,80%.  

 
Meirelles afirmou que houve uma expectativa muito grande quando Temer assumiu a 
Presidência da República de que haveria uma melhora na economia, porque as 

medidas corretas já estavam sendo tomadas.  
 

Entretanto, talvez tenha ocorrido uma avaliação apressada, já que a atual crise é 
diferente das outras, por ser mais profunda e prolongada, o que afeta a saúde 

financeira das empresas e torna a retomada da economia mais demorada. “A urgência 
para tirar o País da crise existe desde o momento em que assumimos”, afirmou.  
 

Questionado se o governo vai mesmo lançar um pacote com dez medidas 
microeconômicas para estimular a economia, Meirelles disse que uma série de ações 

está sendo estudada, mas ainda estão em elaboração.  
 
Ele voltou a afirmar que, no momento, não há planos de aumentos de impostos e, 

perguntando se o governo analisa novas isenções tributárias para ajudar alguns 
setores, ele afirmou que “não pretendemos aumentar o déficit público dando mais 

desonerações”.  
 
“Os remédios básicos que resolvem a doença (da economia) já estão começando a 

funcionar. O Brasil saiu da UTI, mas ainda não está correndo, como todos ansiamos”, 
afirmou. 

 

País saiu da UTI, mas economia não está correndo ainda, diz Meirelles 

06/12/2016 – Tribuna PR 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 5, durante 

evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que o Brasil saiu 
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da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, reconheceu, a economia não está 
ainda correndo como as pessoas gostariam.  
 

“É normal que no momento em que o problema está sendo resolvido a ansiedade de 
todos cresça por soluções. A solução está à vista, já temos a votação em segundo 

turno da PEC do Teto no Senado marcada para a próxima semana. A reforma da 
Previdência será anunciada hoje pelo presidente.  

 
Estão em andamento celeremente mudanças que, se comparadas com a ansiedade de 
todos, estão devagar, mas se pensarmos que são as primeiras mudanças na 

Constituição em 28 anos, são rapidíssimas, uma velocidade extraordinária. Em 
nenhum país do mundo se muda a Constituição rapidamente”, comentou Meirelles, 

durante o 12º Congresso Brasileiro da Construção, em São Paulo.  
 
Para ele, mudar a Constituição, cortar a expansão dos gastos públicos e preservar 

investimentos é necessário. “Mas é preciso também fazer as coisas de uma forma que 
preserve o estatuto constitucional do Brasil porque vivemos em uma democracia e em 

qualquer democracia demora um longo tempo”, disse, acrescentando que é necessário 
perseverança e que a sociedade não deve se apavorar e sair do caminho da solução 
no momento em que ela está se aproximando.  

 
Preservar ajuste  

O ministro da Fazenda afirmou que é preciso preservar o ajuste fiscal. “Temos de 
perseverar. Não podemos nos apavorar e sair do caminho quando a solução se 
aproxima”, afirmou  

 
Meirelles lembrou que, nos últimos anos, houve uma política que procurou acelerar o 

crescimento através de intervenções na economia, com controle de preços, expansão 
não sustentável do crédito e resistência para aplicação da restrição da política 
monetária. Isso foi financiado pela expansão da dívida pública.  

 
“As lições que aprendemos é que é necessário otimizar a utilização dos recursos 

públicos, garantir que os programas de assistência social sejam direcionados àqueles 
que realmente precisam. As auditorias que estão sendo feitas mostram que não é bem 
assim, que existe muito desperdício”, comentou.  

 
Ele ressaltou que ajustes anteriores foram feitos com aumentos de impostos e sem 

redução duradoura de gastos, muitas vezes com reduções de curto prazo nas 
despesas, que significam cortes de investimentos. “Temos de ter foco na contenção 
permanente de despesas, na redução da dívida como porcentual do PIB”, reforçou.  

 
Gasto corrente  

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a bater na tecla da necessidade de 
o governo cortar os gastos públicos. De acordo com ele, 75% dos gastos públicos são 

definidos constitucionalmente.  
 
Meirelles voltou a fazer críticas à política econômica do governo anterior, dizendo que 

se buscou crescimento acelerado através intervenções na economia, com controle de 
preços, participação pontual e oficial no crédito não sustentável, resistência à aplicação 

da política monetária.  
 
“Esse movimento foi amparado por um crescimento muito alto das despesas públicas. 

O custo do insucesso destas medidas foi transferido para o Tesouro Nacional. Em 
resumo, o crescimento das despesas primárias do governo central, de 56,6% acima 

da inflação foi o triplo da relação do PIB”, disse Meirelles.  
 
Segundo o ministro, o crescimento das despesas veio da Previdência, assistência social 

e programas de transferência de renda, despesas de custeio para Saúde e Educação, 
subsídios e subvenções econômicas.  



As lições desta crise, de acordo com Meirelles, é que nesse momento é necessário que 
o programas de assistências social sejam direcionados para aqueles que realmente 
precisam. “As auditorias que estão sendo feitas mostram que não é bem assim”, disse.  

 
De acordo com o ministro, o corte de gastos tem como objetivo evitar o crescimento 

da dívida que pressiona o juro. No entanto, de acordo com Meirelles, o enfoque não 
pode ser o corte de curto prazo que signifique reduzir investimentos. Ainda de acordo 

com o ministro, o País vive dois anos de crise que afeta as empresas e dificulta o 
crédito. 
 

Petrobras anuncia aumento de 9,5% do diesel e de 8,1% da gasolina 

06/12/2016 – Tribuna PR 

 

 
Foto: Daniel Castellano  

 
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 45, aumento do preço do diesel nas 
refinarias em 9,5%, em média, e da gasolina em 8,1%, com vigência a partir de 

amanhã (06). Se o ajuste feito hoje for integralmente repassado pelos outros 
integrantes da cadeia do petróleo, sem alteração das demais parcelas que compõem 

o preço ao consumidor final, o diesel pode subir 5,5% ou cerca de R$ 0,17 por litro, e 
a gasolina 3,4%, ou R$ 0,12 por litro. 
 

Segundo a estatal, seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) se reuniu hoje 
e, de acordo com a política de preços anunciada pela Petrobras em outubro, decidiu 

pelo reajuste. 
 
“As principais variáveis que explicam a decisão do Grupo Executivo são o aumento 

observado nos preços do petróleo e derivados e desvalorização da taxa de câmbio no 
período recente. Por outro lado, a participação da Petrobras no mercado interno de 

diesel registrou pequenos sinais de recuperação”, informa a companhia. 
 
A estatal reafirma a sua política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 

dias, o que lhe dá a “flexibilidade necessária para lidar com variáveis cuja volatilidade 
vem aumentando recentemente”. 

 
A empresa ressalta ainda que, como a lei brasileira garante liberdade de preços no 

mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas por ela nas refinarias podem 
ou não se refletir no preço final ao consumidor. “Isso dependerá de repasses feitos por 
outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos de 

combustíveis.” 
 

Copom reconhece risco de economia não se recuperar e sinaliza cortes de 
juros mais intensos 

06/12/2016 – O Estado de S. Paulo 

 
Em ata, Banco Central explicou que o processo será calibrado pela trajetória da 

inflação e deixa claro que há espaço para acelerar os cortes 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) reconhece que há o "risco palpável" de não 

ocorrer a recuperação da economia e que isso abre espaço para que os cortes de juro 
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possam ser intensificados. "Destacou-se que o risco palpável de que não ocorra uma 
retomada oportuna da atividade econômica deve permitir intensificação do ritmo de 
flexibilização monetária", citam os diretores do BC no parágrafo 21. 

 
Nesse trecho do documento, os diretores explicam que foram discutidos os fatores 

condicionantes do ritmo e magnitude do processo de flexibilização monetária em 
curso. Na semana passada, o BC anunciou a redução do juro de 14% para 13,75% ao 

ano.  
 
"O Comitê entende que a convergência da inflação para a meta de 4,5% no horizonte 

relevante para a condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 2017 
e 2018, é compatível com um processo gradual de flexibilização monetária", explicou 

o BC na ocasião e novamente no documento divulgado pelo Banco Central.  
  
Veja o impacto da Selic no seu dia a dia 

Banco Central explicou que o processo em curso de corte do juro será calibrado pela 
trajetória da inflação. No mesmo texto, os diretores do BC reconhecem que as 

expectativas do mercado para a inflação de 2017 e 2018 têm caído, o que "sugere que 
pode haver mais espaço para flexibilização das condições monetárias do que o 
percebido anteriormente".   

 
O processo de redução do juro em curso, explicou o BC no documento, "será calibrado 

levando em conta as suas projeções de inflação e seus fatores determinantes, de modo 
a perseguir uma trajetória que permita cumprir a meta para a inflação para 2017 e 
2018". Para os diretores do BC, "atualmente não há incompatibilidade entre esses dois 

objetivos (de 2017 e 2018)".   
 

Além de ressaltar que não há incompatibilidade, o documento deixa claro que 
há espaço para acelerar os cortes. "As projeções para ambos os anos (2017 e 2018) 
melhoraram, especialmente no cenário de mercado. Isso sugere que pode haver mais 

espaço para flexibilização das condições monetárias do que o percebido 
anteriormente", cita o documento no parágrafo 20. 

 

'Empresas com mulheres no alto escalão inovam mais' 

06/12/2016 – O Estado de S. Paulo 
 

Empresa do setor naval Maersk institui 'cota' de ao menos uma mulher na lista de 
candidatos aos cargos mais altos, diz a diretora de diversidade Rachel Osikoya 

 
 
A diversidade de gênero no quadro de diretores é um ingrediente chave para fazer 

uma empresa prosperar, afirma a diretora global de diversidade e inclusão do Grupo 
Maersk, Rachel Osikoya.  
 

Baseada no resultado um estudo encomendado pela consultoria McKinsey, que 
detectou que companhias com pluralidade nos cargos mais altos têm melhores 

performances no ambiente corporativo, a gestora associa o sucesso de uma 
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companhia à sua habilidade de inovar e desenvolver talentos. Essa capacidade, 
segundo a pesquisa, é maior quando se tem um grupo heterogêneo, que traz 
diferentes visões do negócio, questionamentos e soluções.  

 
Apesar de a promoção da diversidade estar sendo amplamente debatida no mercado, 

a tendência ainda não é percebida na maior parte das empresas. Durante sua estadia 
no Brasil, na semana passada, Osikoya explicou que uma das formas mais eficientes 

de mudar o cenário de disparidade entre homens e mulheres é fazer com que ela se 
torne parte dos princípios da companhia.  
 

No caso da Maersk, além de haver uma "cota" de, pelo menos, uma mulher na lista 
de candidatos aos cargos mais altos, são feitas ações para incentivar e desenvolver os 

talentos femininos na empresa, principalmente nos níveis juniores. Osikoya esclarece 
que essas ações são uma forma de investir na companhia, já que o retorno virá na 
forma de boas profissionais no quadro da empresa.  

 
Essas formas de incentivo, no entanto, devem acontecer muito antes da entrada no 

mercado de trabalho. Na visão de Osikoya, é fundamental quebrar paradigmas na 
infância, para permitir que os jovens cresçam com oportunidades iguais. Ela explica 
que é importante encorajar meninas e meninos a participar de diferentes assuntos e 

não só daqueles já admitidos como competência de um só gênero.  
 

Questionada sobre a desigualdade de gênero no Brasil, Osikoya explica que é uma 
questão cultural, mas que pode ser minimizada com políticas públicas, como a criação 
de planos de incentivo à educação das mulheres e uma licença igualitária para mães 

e pais nos primeiros meses de um bebê. Isso, segundo a especialista, contribui para 
difundir a ideia de que as responsabilidades do lar e da carreira são iguais para ambos 

os gêneros.  
 
A seguir, os principais trechos da entrevista concedida ao Estado. 

  
Estadão: Por que ainda é tão difícil aumentar a representação feminina em 

cargos de direção e nos conselhos de administração?  
 
Rachel Osikoya: É uma série de fatores. O mais importante é que quando se trata 

de mudar a cultura corporativa para ter uma empresa com mais diversidade, temos 
que problematizar essa cultura machista para além do ambiente da empresa. A 

indústria naval, onde eu trabalho, é tradicionalmente masculina.  
 
Dificilmente as mulheres são atraídas para ocupar cargos em empresas desse setor, 

porque também dependemos, na perspectiva técnica, de assuntos de expertise 
tradicionalmente masculina, como, por exemplo, a engenharia. E aí existem coisas 

que acredito que são importantes de olhar.  
 

Uma delas é a respeito da inclinação que nós temos quando educamos nossas crianças. 
É importante analisar quais assuntos tendemos a encorajar mais a participação das 
meninas ou dos meninos. E quando você entra no mundo corporativo, há ainda outras 

barreiras.  
 

Em um ambiente amplamente dominado por homens, você provavelmente será a 
única mulher no meio deles. Então, pode ser mais difícil ter sucesso porque você não 
tem afinidades com o grupo que você está trabalhando e aí diariamente a sua missão 

é a de superar os seus colegas.  
 

Além disso, há a questão da dupla jornada feminina. Muitas mulheres trabalham 
durante o dia e ao chegar em casa ainda são responsáveis por toda as tarefas 
domésticas.  

 



E, muitas vezes, acaba ficando difícil equilibrar isso, e as mulheres frequentemente 
abrem mão de suas carreiras. Em algumas sociedades é mais aceitável que as 
mulheres larguem sua carreira para cuidar da casa e dos filhos do que os homens.  

 
Por que é importante promover mulheres para cargos executivos dentro das 

empresas?  
 

No Grupo Maersk, temos muitos talentos nos níveis juniores na nossa companhia. Ali 
já alcançamos um porcentual de 50% homens e 50% mulheres. Estamos investindo 
muito dinheiro e tempo na formação dessas mulheres.  

 
Então, de uma perspectiva do investimento, essa operação só faz sentido se retermos 

essas mulheres e as ajudarmos a desenvolverem suas carreiras em todos os níveis da 
organização.  
 

Perder essas profissionais seria um enorme desperdício de talento e conhecimento da 
condução dos negócios. A McKinsey e a Catalyst.Inc estão fazendo diversas pesquisas 

sobre o desempenho das mulheres nos níveis hierárquicos mais altos nas empresas.  
 
E os resultados mostram que quanto maior a diversidade na direção e nos conselhos 

da companhia, mais rentável ela será. Diversidade ajuda a desenvolver talento e 
inovação, e melhora a performance das nossas organizações.  

 
Em muitos países, mais mulheres estão se formando nos bancos das universidades 
que os homens e por isso precisamos garantir no ambiente corporativo a mesma 

participação nos cargos de chefia.  
 

Como foi o processo de implementação das políticas de promoção da 
diversidade dentro da Maersk?  
  

Listo algumas das práticas que temos. A primeira delas é sempre ter uma base de 
candidatos diversa para os níveis mais elevados. Insistimos que a lista de candidatos 

tenha, pelo menos, uma mulher.  
 
Outro fator é internalizar a diversidade na nossa administração, e ter objetivos que 

contribuam para alcançarmos esses resultados.  
 

Estabelecemos indicadores para termos a certeza de que promovemos a diversidade 
em todos os aspectos da atuação da empresa, para que nosso time de liderança esteja 
olhando para isso e para que nós possamos mensurar esse progresso. Também 

fazemos a medição do ciclo do emprego. 
 

Dentro do grupo, medimos nossa longa lista de empregados a partir de uma 
perspectiva de recrutamento e vemos quantos homens e quantas mulheres estão 

participando dos processos seletivos, de quais nacionalidades eles são, e quantos deles 
acabam sendo contratados. Depois disso, avaliamos o desenvolvimento dos novos 
talentos e medimos a diversidade de gênero nessas novas equipes.  

 
Com esses processos, conseguimos identificar as mulheres com os melhores potenciais 

profissionais. Recentemente também introduzimos uma política de mínimo de 18 
semanas de licença-maternidade em todos os países onde atuamos, além da 
possibilidade de retorno ao trabalho com carga horária reduzida, mas mantendo o 

salário integral.  
 

Fazemos isso porque percebemos que estávamos perdendo mulheres após a licença. 
Essa medida tem como objetivo apoiar as profissionais em sua transição de volta ao 
trabalho e retê-las na organização.  

 



O que é mais difícil promover dentro de uma empresa: igualdade salarial ou 
garantir as mesmas oportunidades para ambos os gêneros alcançarem altos 
cargos executivos?  

 
Acho que a igualdade de remuneração para homens e mulheres pode ser medida com 

mais precisão porque é tangível. Você pode comparar homens e mulheres ocupando 
um determinado nível, mas não haveria tantos tipos diferentes de papéis.  

 
Você pode ter pessoas ao mesmo nível e um deles pode ser um CEO e o outro não 
pode. Será que eles vão estar recebendo um salário igual? É claro que o papel do CEO 

tem mais responsabilidades, exige mais do indivíduo, exige mais experiência e, por 
isso, ele será melhor remunerado.  

 
Por outro lado, ser capaz de promover as mesmas oportunidades é muito difícil porque, 
além de tudo que eu já disse, também existe um banco de talentos feminino menor. 

Temos que lidar com o fato de que as mulheres não são tão atraídas para a nossa 
indústria como os homens.  

 
O relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016 do Fórum Econômico 
Mundial mostra que o mundo demorará 170 anos para atingir uma paridade 

econômica entre os sexos. O que difere fundamentalmente os países com 
mais igualdade dos com menos igualdade? O que permite, por exemplo, que 

os países escandinavos liderem esse ranking?  
 
O ranking leva em consideração aspectos relacionados à participação feminina na vida 

política, o acesso a cuidados de saúde, escolaridade e etc. E a maioria dos países nas 
melhores posições têm educação gratuita para todos e apresentam as mesmas taxas 

de alfabetização.  
 
Esses países também têm maior estabilidade econômica e menos famílias em situação 

de pobreza, o que é um fato que impede que crianças parem de estudar e tenham que 
ir trabalhar. Há também um nível mais elevado de igualdade na cultura desses países.  

 
Quando uma mulher está grávida nos países nórdicos, ela tem a certeza de que será 
atendida por um sistema de saúde eficiente. Esse é um aspecto que afeta as mulheres 

muito mais do que os homens, que tira oportunidades delas se desenvolverem, seja 
na vida pública, seja dentro de uma empresa.  

 
Mas vale ressaltar que a luta ainda não acabou em alguns países, como a Dinamarca. 
Ali, grupos feministas lutam para que mulheres alcancem cargos altos cargos 

corporativos e políticos.  
 

O Brasil ocupa a posição 129 no ranking de desigualdade entre gêneros. Entre 
outros problemas, isso causa uma alta distorção salarial e uma baixa 

participação feminina em cargos executivos (2%) e em conselhos de 
administração (7,9%). Que políticas públicas devem ser adotadas para 
diminuir a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres?  

 
Isso vai na linha do aspecto social e econômico que mencionei anteriormente. Além 

de direitos iguais no ambiente de trabalho, homens e mulheres devem compartilhar 
da mesma maneira e com a mesma responsabilidade outros aspectos da vida em casal, 
como os cuidados parentais.  

 
Na maioria dos países escandinavos, homens e mulheres têm os mesmos direitos de 

estar em casa para cuidar dos filhos. Além de garantir a igualdade na licença-
maternidade, os países que ano após ano ainda ficam nas piores posições do ranking 
do Fórum Econômico Mundial devem promover políticas públicas que garantam o 

acesso à educação de todas as mulheres. 
 



É necessária uma participação feminina maior em profissões como engenharia, 
tecnologia, matemática. E isso será possível com programas de promoção e de 
remuneração específicos para as mulheres. Promover a diversidade em uma diretoria 

ou conselho de administração das empresas ajuda elas a diminuir possíveis riscos. 
 

Fecomércio vê retomada da economia em 2017 

06/12/2016 – Jornal do Comércio 

 

 
Portugal acredita que arrefecimento da crise se dará de forma lenta 

 
Depois de dois anos registrando desempenho negativo em vendas, a Fecomércio-RS 
já admite uma retomada da economia em 2017. Ao vislumbrar a possibilidade de um 

resultado positivo para o setor de bens e serviços, o economista Marcelo Portugal 
afirma que a redução da taxa de juros (que passaria dos atuais 13,75% para 10,50%) 

deve ser um dos fatores decisivos para a melhora deste cenário. "Haverá crédito mais 
barato, o que facilitará o consumo", destacou o especialista, durante coletiva de 
balanço do ano, ocorrida ontem, na sede da entidade. 

 
A estimativa de Portugal é de que também a inflação deverá alcançar um patamar 

menor, ficando em torno de 4,8% durante o ano que vem. "A renda das pessoas será 
mais preservada, sem o fator de corrosão que a inflação representa. E aí, as famílias 
com renda real em melhor condição terão capacidade de consumo maior", observou o 

economista. Portugal pondera que, ainda assim, o crescimento das vendas será "um 
pouco anêmico". 

 
Segundo previsão do especialista, o Rio Grande do Sul e o Brasil irão superar a crise 
econômica de forma lenta. A projeção da entidade é de que o crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) seja de 0,8% no País, enquanto no Estado esse índice fique em 
torno de 1,0%.  

 
Portugal ressaltou que a agropecuária deverá ter um peso importante nesse processo 
de retomada, com a projeção de uma safra recorde de 213 milhões de toneladas, 

crescimento de 13,5% sobre 2016 e de 2,5% sobre a de 2015. Outros indicadores que 
completam o cenário para 2017 são a cotação do dólar, com previsão de R$ 3,70, e 

crescimento dos setores de comércio (1,8%) e serviços (1,4%) no Estado. 
 

"Já se pode dizer que há uma inversão da curva de queda do desempenho da 
economia, o que gera um alívio ao setor", destacou o presidente da Fecomércio-RS, 
Luiz Carlos Bohn. O dirigente avalia que, com a atual direção e projeto do governo 

federal aliados a "bons técnicos", é possível que se concretize o crescimento de 0,8% 
a 1%, sinalizado pelo economista da entidade, Marcelo Portugal.  

 
Essa perspectiva vem apoiada na ideia de que os projetos dos governos federal e 
estadual (incluindo o Pacote de Medidas anunciadas pelo governador José Ivo Sartori) 

devem seguir adiante, observou Bohn. 
 

Para o dirigente da Fecomércio-RS, a reforma da Previdência está entre as medidas 
"essenciais", que devem ser implementadas "gradativamente". Bohn argumentou que, 
além do Brasil, em todo o mundo, "somente o Iraque e a Suíça ainda associam a 

aposentadoria ao tempo de serviço." 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/12/economia/534988-fecomercio-ve-retomada-da-economia-em-2017.html


Também a legislação trabalhista precisa ser revisada, segundo o presidente da 
entidade gaúcha. "Convivemos com uma lei que foi concebida em 1946, que foi 
importante para proteger o trabalhador, mas que hoje está defasada e precisa ser 

flexibilizada."  
 

O empresário ainda defendeu que os acordos realizados sejam respeitados pelo 
Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho, prevalecendo o negociado sobre o 

legislado. 
 
No que se refere ao piso regional, Bohn acredita que o governo gaúcho deverá cuidar 

para não repassar a inflação integral, para que seja possível um "crescimento virtuoso" 
no Estado.  

 
No entanto, o desemprego será uma das variáveis que puxarão o desempenho das 
vendas para baixo, ponderou Portugal. "Ainda que a recessão acabe, tudo indica que 

ainda teremos um aumento do número de pessoas sem emprego em 2017, passando 
dos atuais 12,8 milhões para no mínimo 13 milhões de desempregados no País." 

 
O presidente da Fecomércio-RS afirmou que a entidade apoia a PEC do Teto dos Gastos 
Públicos e reforçou a bandeira da racionalização dos tributos. "Dentro das medidas 

que consideramos necessárias está a urgente reforma do sistema tributário brasileiro, 
com redução do número de impostos, unificação de tributos federais e estaduais, bem 

como a redução do número de obrigações acessórias." 
 
Bohn destacou que o ano de 2016 se encerra com dados negativos para o setor do 

comércio de bens, serviços e turismo tanto no Brasil com no Rio Grande do Sul, onde 
a taxa de crescimento é negativa (-10,4%) em relação a 2015. No Brasil, na mesma 

base de comparação, o segmento caiu 9,2%. 
 
Previsão de crescimento 

PIB RS - 1,0% 
PIB Brasil - 0,8% 

Inflação - 4,8% 
Juros - 10,50% 
Câmbio - R$ 3,70/$ 

Comércio/RS - 4,8% 
Serviços/RS - 1,4% 

 

Caterpillar elevará aporte em 2017 

06/12/2016 – DCI 
 

 
 
A indústria de máquinas para construção enfrenta uma crise sem precedentes no 
Brasil. Ainda assim, a gigante Caterpillar deve elevar em quase 20% os investimentos 

no ano que vem no País, para US$ 20 milhões, com foco em exportações e novos 
produtos. 

"Vamos estar preparados para a retomada do mercado", garantiu o presidente da 
companhia no País, Odair Renosto. Em 2016, a empresa encerra um ciclo de cinco 
anos de investimentos da ordem de R$ 500 milhões. 

http://www.dci.com.br/industria/caterpillar-elevara-aporte-em-2017-id592228.html
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O executivo afirma que, hoje, a indústria de máquinas para construção opera com 
mais de 50% de ociosidade. "Na Caterpillar, o cenário não é muito diferente." Porém, 
ele assegura que a empresa já se ajustou a nova realidade do mercado brasileiro, o 

que deve ser decisivo para a sobrevivência da marca. 
 

Líder global no mercado de linha amarela (movimentação de terra), a Caterpillar 
possui duas fábricas no Brasil, uma em Piracicaba (SP) e outra em Campo Largo (PR). 

Renosto conta que, historicamente, as exportações representam 50% da produção 
local da empresa.  
 

"Mas neste ano essa fatia deve aumentar", pontua, acrescentando que a companhia 
exporta para 120 países. 

 
Outro foco da companhia será o de produtos de maior valor agregado, incluindo 
modelos com mais tecnologia embarcada. É o caso da nova linha de carregadeiras, 

apresentada ontem em Piracicaba. "O proprietário terá maior valor de revenda e uma 
economia de combustível significativa", garante Renosto. 

 
Conjuntura 
Para este ano, o executivo projeta um mercado de linha amarela em torno de 8 mil 

unidades, queda de quase 30% sobre 2015. Renosto salienta que, há alguns anos, a 
indústria projetava vendas internas de 60 mil máquinas em 2016.  

 
"Ninguém imaginou o tamanho da crise que estava por vir", pondera. Contudo, mesmo 
diante da competição cada vez mais acirrada, ele assegura que a empresa não entrará 

em uma guerra de preços.  
 

"Nós preferimos não mudar nosso patamar de preços porque depois não é mais 
possível retornar", explica. 
 

Apesar de não abrir participação de mercado, Renosto garante que a Caterpillar 
continua na liderança no País. "Mantemos um market share expressivo." Sobre 2017, 

ele se diz cauteloso e acredita que o segmento deva ficar estagnado. "Ao menos deve 
parar de cair", comenta. 
 

Ford levantará cerca de US$2 bi em emissão de dívida, diz executivo 

06/12/2016 – DCI 
 
A Ford Motor disse nesta segunda-feira que buscará levantar cerca de 2 bilhões de 

dólares em dívida de longo prazo, disse um executivo sênior nesta segunda-feira, na 
primeira vez que a empresa tentará aumentar sua dívida automotiva em quase quatro 

anos.  
 
O presidente da Ford para a região das Américas, Joe Hinrichs, disse que os recursos 

irão, em sua maioria, para investimentos em novas tecnologias, incluindo veículos 
elétricos, autônomos e esforços de mobilidade, como caronas e empresas de 

transportes urbanos.  
 
"Este é um momento de oportunidades", disse Hinrichs à Reuters em uma entrevista 

na segunda-feira. "É um mercado que apoia dívidas de longo prazo devido às taxas 
atuais de juros, e nós queremos garantir que ao longo do ciclo da indústria tenhamos 

a flexibilidade de fazer o que precisamos e queremos, especialmente nos segmentos 
emergentes do negócio". 
 

Ele disse que o número de referência para a emissão é de 2 bilhões de dólares.  
 

http://www.dci.com.br/industria/ford-levantara-cerca-de-us$2-bi-em-emissao-de-divida,-diz-executivo-id592089.html


A emissão será feita em duas partes - uma com vencimento em 10 anos e outra com 
vencimento em 30 anos, de acordo com um documento da Ford enviado ao órgão 
regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos.  

 

Wabco fornece 100% das válvulas de freio ABS para Librelato 

06/12/2016 – Automotive Business 
 

A Wabco passa a fornecer 100% das válvulas do sistema de freio ABS para os 
implementos rodoviários da Librelato. É a primeira fabricante que passa a ter em suas 

carretas o pacote completo dos produtos da marca. 
 
“Este negócio continua dando sustentação para a Wabco crescer consideravelmente 

acima do mercado da América do Sul”, afirma o presidente da Wabco para a América 
do Sul, Reynaldo Contreira. “Nossas soluções para a segurança de veículos comerciais 

chegam à Librelato após um forte trabalho conjunto de nossos engenheiros”, completa 
o executivo. 
 

Segundo Contreira, com o novo desenho houve aumento na segurança do sistema, 
que foi simplificado, levando também à redução de peso e de tempo gasto na 

montagem.  
 
Para caminhões e semirreboques, a Wabco oferece além do sistema de freio 

antitravamento de rodas (antilock braking systems – ABS), suspensão a ar 
eletronicamente controlada (electronically controlled air suspension – ECAS) e 

transmissão automatizada (automated manual transmission – AMT).  
 
O portfólio conta ainda com o Programa Semirreboque Inteligente, conjunto modular 

com 40 funções dedicadas à segurança veicular, melhora de eficiência de carga, 
redução de consumo e de emissões. Segundo a empresa, um caminhão ou 

semirreboque equipado com todas as suas tecnologias pode superar a economia de 
combustível em 18%. 
 

Volvo XC90 recebe opções a diesel 

06/12/2016 – Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Volvo começa a vender no Brasil utilitário esportivo XC90 D5, equipado com motor 
2.0 turbodiesel de 235 cavalos. Ele chega em duas versões, Momentum, de R$ 
369.950, e Inscription, por R$ 419.950.  

 
Ambas vêm equipadas com o recurso semiautônomo Pilot Assist de segunda geração, 

capaz de manter o veículo dentro da faixa de rolamento em estradas trafegando até 
130 km/h. A geração anterior atuava somente até 50 km/h. O sistema “lê” a 
demarcação no asfalto e consegue até realizar curvas mais abertas.  

 
Combinado ao piloto automático adaptativo, que permite ajustar a distância do carro 

à frente, esse recurso de segurança faz a gente olhar a estrada, tudo o que está à sua 
volta e refletir: “Se eu posso tomar a decisão de acelerar, frear e virar a partir disso 
que eu vejo, já não tem por que uma máquina não conseguir fazer também.” A 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25031/wabco-fornece-100-das-valvulas-de-freio-abs-para-librelato
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massificação é outra história, mas é certo que recursos como estes vão se tornar mais 
e mais comuns e servirão de ponte até a autonomia completa.  
 

O XC90 é o terceiro Volvo mais vendido no Brasil e terminará 2016 com cerca de 400 
unidades, ante 2 mil do XC60 e outras 500 do V40. “Em 2017 o XC90 será o segundo 

colocado, com 650 ou 700 unidades”, afirma o gerente de produto André Bassetto. O 
impulso virá das novas versões a diesel do XC90, que responderão por cerca de 60% 

das vendas.  
 
Além do Pilot Assist o carro traz outros avanços, como detecção de pedestres, ciclistas 

e animais. O motor conta o sistema PowerPulse, que evita a demora de resposta do 
turbo (turbo lag) utilizando um pequeno compressor elétrico, que armazena o ar 

pressurizado num pequeno cilindro.  
 
Quando o acelerador é pressionado com o carro parado ou com o motor abaixo de 2 

mil rpm, na primeira ou segunda marcha, o ar comprimido é “soprado” para a roda de 
pás do turbo, dentro do coletor de escape. É essa turbina sempre embalada que 

permite reações mais rápidas do motor. 
 

 
Volvo equipou motor a diesel com sistema PowerPulse (detalhado em verde 
na imagem), que utiliza um compressor elétrico para "soprar" ar na roda de 

pás da turbina, mantendo sua rotação elevada e resultando em respostar 
rápidas do motor. Além do piloto automático adaptável à distância dos 
veículos à frente, o carro tem sistema para detecção de pedestres, ciclistas e 

animais na pista. 
 

O espaço interno é outro destaque deste Volvo, que mede 4,95 metros e tem lugar 
para sete pessoas. Quando a última fileira está fora de uso, o volume do porta-malas 
é de 692 litros. Com os dois bancos armados ainda restam 350 litros. E quem se senta 

nesses bancos conta com saídas de ar-condicionado. Há espaço razoável para adultos 
com até 1,70 metro.  

 
Ainda que o XC90 D5 não tenha lá uma pegada esportiva, com acelerações e 
retomadas de velocidade empolgantes, seus dados de desempenho são bons para um 

gigante de mais de duas toneladas (exatos 2.171 quilos). Segundo a Volvo ele vai de 
zero a 100 km/h em 7,8 segundos. A velocidade máxima é limitada em 230 km/h.  

 
O consumo é de 10,5 km/l na cidade e 12 km/l na estrada, que garantiram a letra B 
entre veículos de mesmo porte. O XC90 D5 tem dois anos de garantia e revisões com 

preço fixo.  
 

O modelo tem tração integral permanente. Em uso normal, 95% da potência é 
transferida para as rodas dianteiras. Em condições ruins de aderência as rodas 
traseiras recebem até 50% da força. O XC90 utiliza um câmbio automático de oito 

marchas com possibilidade de mudanças manuais somente na alavanca. Faltaram as 
aletas para trocas de marcha atrás do volante.  

 
Entre os principais itens extras da versão topo de linha Inscription estão assentos com 



couro perfurado e sistema de ventilação, som Bowers & Wilkins com 19 alto-falantes 
e 1,4 mil watts, conjunto de câmeras que propicia visão de 360 graus, acabamento 
interno com madeira e head-up display, que projeta informações no para-brisa e evita 

que o motorista tire os olhos da via.  
 

 
Com 4,95 metros, o SUV tem lugar para sete. Lista de equipamentos da versão 

topo de linha Inscription inclui bancos com revestimento perfurado e 
ventilação. XC90 tem painel de instrumentos com tela de cristal líquido de 
alta definição. O câmbio automático tem oito marchas, mas não inclui aletas 

para trocas de marcha atrás do volante. 
 

A Volvo teve 3,6 mil unidades vendidas no ano passado e, segundo Bassetto, terminará 
2016 com cerca de 3,3 mil unidades. “Ainda não fechamos uma projeção para 2017, 

mas é provável que tenhamos um número semelhante ao deste ano”, diz.  
 
A rede atual tem 28 concessionárias: “Estudamos a abertura em 2017 de dois novos 

pontos, um em Cuiabá (MT) e outro em Campo Grande (MS)”, afirma a diretora de 
desenvolvimento de rede, Chiara Grazzini.  

 
Além das versões a diesel, a Volvo traz também o XC90 T5, a gasolina, com motor de 
320 cv. Neste caso, o Momentum cai para R$ 346.950 e o Inscription baixa para R$ 

403.950.  
 

Recuperações judiciais crescem 51,1% no acumulado de 2016 

06/12/2016 – Portal Contábil 

 
 
 

 
 

 
 

 

O número de recuperações judiciais requeridas de janeiro a novembro de 2016 cresceu 
51,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.718 ocorrências 

no ano corrente até novembro ante 1.137 no mesmo período de 2015. As micro e 
pequenas empresas lideraram os requerimentos, com 1065 pedidos, seguidas pelas 

médias (420) e grandes empresas (233). Os dados, divulgados hoje (5), são da Serasa 
Experian.  
 

Em novembro, no entanto, o número de recuperações judiciais apresentou leve 
diminuição, de 3,3%. Foram 118 requerimentos no mês passado ante 122 em 

novembro de 2015.  
 
“Apesar do recuo mensal em novembro, o número de recuperações judiciais continua 

elevado no país (alta de 51,1% em relação ao acumulado de janeiro a novembro do 
ano passado), reflexo do prolongamento da recessão econômica e das dificuldades de 

acesso ao crédito por parte das empresas”, destacou a Serasa em nota. 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/recuperacoes-judiciais-crescem-511-no-acumulado-de-2016/


Falências 
 
De janeiro a novembro de 2016, também houve aumento no número de pedidos de 

falência no país, de 3,9%. Foram 1.718 solicitações no acumulado de 2016 até 
novembro ante 1.654, em igual período de 2015. As micro e pequenas empresas 

lideraram os pedidos, com 914 solicitações, seguidas das grandes empresas (410) e 
das médias (394). 

 
No entanto, no acumulado do ano, o número de falências decretadas caiu 12,5%. 
Foram 678 falências decretadas de janeiro a novembro de 2016, ante 775 em igual 

período de 2015. As micro e pequenas empresas lideraram o número de falências 
decretadas (458) seguidas das médias (155) e das grandes (65). 

 

Começa campanha para renegociar dívida do Simples 

06/12/2016 – Portal Contábil 
 

 
 
Cerca de 600 mil empresas optantes pelo Simples Nacional, que devem R$ 21 bilhões 

à Receita Federal, podem começar o ano de 2017 com suas dívidas renegociadas, 
através do Mutirão da Renegociação do Sebrae iniciado nesta segunda-feira (05/12). 

 
“Estamos lançando o mutirão para ajudar os empresários a permanecerem no Simples, 
e assim começar o ano com fôlego para superar a crise”, afirma Guilherme Afif 

Domingos, presidente do Sebrae. 
 

O ponto de partida da campanha será a regularização dos débitos com o Leão. Com a 
sanção do projeto “Crescer sem Medo”, em outubro, o prazo de parcelamento das 
dívidas com a Receita passou de 60 para 120 meses. 

 
Até o dia 12 deste mês, o Comitê Gestor do Simples Nacional deve publicar a 

regulamentação das regras para a adesão ao parcelamento. Após a edição das regras, 
os empreendedores com débitos tributários terão até 90 dias para aderir ao 
parcelamento. 

 
“Já sabemos que a parcela mínima será de R$ 300, e que o valor de cada prestação 

mensal será acrescido de juros equivalentes à Selic mais 1%”, diz Afif. 
 
Além do incentivo à adesão ao parcelamento dos débitos tributários, a ação orienta os 

donos de micro e pequenas empresas a procurar bancos, fornecedores e locatários 
para a quitação das dívidas. 

 
De acordo com pesquisa do Sebrae, 8% dos empreendedores que recorreram a 
empréstimos bancários estão inadimplentes. 

 
Para ajudar a eliminação dos débitos, o Sebrae disponibilizou um hotsite com dicas 

para negociar com os diferentes tipos de credores e com perguntas e respostas sobre 
a campanha. 
 

Além disso, o call center do Sebrae (0800 570 0800) e os postos de atendimento 
espalhados pelo país também vão auxiliar os empreendedores a acertarem suas 

contas. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/comeca-campanha-para-renegociar-divida-do-simples/


Comissão promove debate sobre reforma do PIS/Cofins sobre setor de 

serviços 

06/12/2016 – Portal Contábil 

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços realiza, 

na terça-feira (6), seminário que abordará impactos da proposta de reforma do 
PIS/Cofins sobre os setores de serviços. O objetivo da discussão, que faz parte de um 

conjunto de reuniões chamado Debates Setoriais, é identificar os entraves econômicos 
enfrentados pelos diversos setores econômicos e propor soluções. 
 

O deputado Laércio Oliveira (SD-SE), que propôs a realização dos debates, afirma que 
evidências de que a economia brasileira se atrasa em termos de produtividade em 

relação a outros países com os quais compete no mercado internacional.  
 
“É preciso destravar investimentos, retomar a expansão econômica e aperfeiçoar 

dispositivos legais e regulatórios. Acreditamos que esses debates contribuirão para o 
balizamento governamental e o estabelecimento de metas de médio e longo prazo 

para a retomada econômica do País”, afirma o deputado. 
 
Dados da Confederação Nacional da Indútria (CNI) elencados por Oliveira apontam 

que o Produto Interno Bruto (PIB) do País pode encolher 3,5% este ano, puxado 
especialmente pela retração industrial.  

 
O desemprego poderá alcançar 11% e o consumo das famílias tende a diminuir 3,3%. 
Nessa conjuntura, os investimentos empresariais terão redução de mais de 12%. 

 
“O momento clama pelo debate entre as mais variadas fontes do empresariado e pela 

análise dos desafios estratégicos que são propostos aos entes governamentais”, 
conclui. 
 

Fazenda e Banco Mundial discutem melhoria do ambiente de negócios 

06/12/2016 – Portal Contábil 

 
Na última quarta, 30 de novembro, foi realizado na Esaf o Seminário sobre a Melhoria 

do Ambiente de Negócios do Brasil, promovido pela SEAE, Receita Federal e Banco 
Mundial. 

 

 
 

O secretário da Receita Federal, auditor-fiscal Jorge Rachid, comentou que a realização 
do evento representa o compromisso do governo brasileiro com a melhoria do 

ambiente de negócios e destacou o trabalho da RFB nesse sentido. “Estamos deixando 
muito claro no nosso mapa estratégico da Receita Federal esse ponto de focar na 
melhoria do ambiente de negócios e no fluxo do comercio exterior com metas e 

indicadores a serem perseguidos”, disse ele. 
 

Rachid apontou que o Brasil vem apresentando avanços importantes, mas precisa 
acelerar a certificação e a modernização de procedimentos administrativos para 
acompanhar o cenário mundial. 

 
Referindo-se ao relatório “Doing business”, que é produzido pelo Banco Mundial e 

avalia o ambiente de negócios dos países, Rachid disse que o seminário será uma boa 
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oportunidade para mostrar a percepção do ambiente de negócios segundo as duas 
perspectivas, do Brasil e de fora, e para tentar alcançar, para o país, melhores índices 
na busca da melhora do ambiente. 

 
O secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de 

Almeida, disse que os esforços para melhorar o ambiente de negócios no Brasil fazem 
parte de uma agenda considerada estratégica pelo governo, porque podem promover 

o aumento estrutural da produtividade e da competitividade do país.  
 
Ele apontou que o Brasil, tradicionalmente, é focado no curto prazo e em ações que 

nem sempre resultaram em crescimento e aumento da produtividade. Por isso, ele 
ressaltou a importância de empreender mudanças estruturais.  

 
“Medidas como essa, de melhoria do ambiente de negócios, têm um efeito duradouro 
que mais cedo ou mais tarde se transforma em crescimento de produtividade e do PIB 

potencial. Eu acho que estamos num momento de apressar essa agenda estrutural”, 
afirmou Mansueto. 

 
O secretário acrescentou que o resultado da discussão dos três dias de seminário – 
que foi dividido em sessões sobre tópicos como abertura de empresas, insolvência, 

crédito, proteção de investidores e comércio internacional – será levado ao ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles. “Ele vai querer saber os pontos que forem discutidos, 

e isso passará a ser uma agenda prioritária”, disse Mansueto. 
 
O economista-chefe do Banco Mundial, Mark Dutz, a secretária executiva da Camex, 

Tatiana Rosito, o subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais 
da Casa Civil, Marcelo Guaranys e o diretor-geral da Esaf, Manuel Augusto Alves da 

Silva, também participaram da abertura do seminário. 
 
Dutz, do Banco Mundial, também destacou a importância do trabalho conjunto com o 

governo brasileiro e apontou que um dos objetivos mais importantes do seminário é 
começar a transformar conversas e análises em ações. “Ir de falar a fazer. Desenvolver 

um plano de ação, de reforma e de implementação com metas viáveis, com 
cronograma e ganhos de curto prazo”, afirmou ele. 
 

Guaranys, da Casa Civil, disse que todos os agentes econômicos pedem ao governo 
que trabalhe numa agenda de avaliação e revisão de políticas públicas e de melhora 

da regulação. Rosito, da Camex, reforçou a importância do aprofundamento da 
inserção externa do Brasil como meio de aumentar a produtividade, a competitividade 
e a geração do emprego. (Com informações da Assessoria de Comunicação Social do 

MF) 
 

Antecipação da DIRF atrapalhará trabalho de empresários e contadores 

06/12/2016 – Portal Contábil 

 
Por meio da Instrução Normativa nº 1.671/2016, publicada no Diário Oficial da União 

de 23 de novembro, a Receita Federal do Brasil – RFB antecipou para o dia 15 de 
fevereiro o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. 
 

Por meio da Instrução Normativa nº 1.671/2016, publicada no Diário Oficial da 
União de 23 de novembro, a Receita Federal do Brasil – RFB antecipou para o dia 15 

de fevereiro o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 
– DIRF, com as informações do ano-calendário 2016. Até então, esse prazo terminava 
no último dia útil de fevereiro. 

 
É por meio deste documento que as empresas e pessoas físicas que pagaram ou 

creditaram rendimentos com retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – 
IRRF informam o valor do que foi pago aos seus empregados. Para especialistas, o 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/antecipacao-da-dirf-atrapalhara-trabalho-de-empresarios-e-contadores/


adiamento do prazo vai atrapalhar – e muito – o trabalho de empresários e 
profissionais da Contabilidade de todo o País, como explica o diretor de Políticas 
Estratégicas da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas – Fenacon, João 
Aleixo Pereira: “O antigo prazo, ou seja, até o último dia útil do mês de fevereiro, já 

era apertado, e não só para os contadores, mas também para as empresas em geral”. 
 

Em sua opinião, são muitas as informações que devem ser transmitidas à RFB, 
relativas a todo o ano-calendário de 2016, sendo que muitos desses dados dependem 
do encerramento das demonstrações contábeis e financeiras das empresas no dia 31 

de dezembro e, para tal desfecho, é necessário estar com os Comprovantes de 
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, como bancos, empresas de cartões de 

crédito, e demais pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos com 
retenção na fonte. “Para agravar ainda mais a situação, o mês de fevereiro tem só 18 
dias úteis.” 

 
Por sua vez, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 

Paulo – CRCSP, Gildo Freire de Araújo, afirma que a antecipação de prazos para o 
cumprimento de obrigações acessórias, em geral, gera uma insatisfação por parte de 
quem está obrigado a apresentar, já que o profissional não pode se restringir apenas 

a entrega da DIRF.  
 

“Apesar de toda a tecnologia existente, a integração dos dados deve ser bem avaliada, 
com muito cuidado, devido ao volume de informações que são necessários, muitas 
vezes redundantes. A divulgação de uma novidade como essa, de antecipação do 

prazo, não poderia ter acontecido na véspera do cumprimento. A crítica existe porque 
o Fisco poderia ter tomado essa providência de divulgação com a antecedência de, 

pelo menos, um ano.” 
 
Complexidade 

Já o contabilista Sandro Rodrigues, sócio fundador da Attend Assessoria, Consultoria 
e Auditoria S/S, considerando que todo o início de ano há uma série de obrigações 

acessórias a serem cumpridas, qualquer antecipação de prazos acaba por prejudicar 
os trabalhos dos contadores.  
 

“A DIRF, pela complexidade e quantidade de informações, é uma obrigação fiscal de 
difícil elaboração. Qualquer equívoco, falta de dados ou informação de qualquer 

espécie imprecisa é um dos principais fatores para os contribuintes terem suas 
declarações na malha fina”. 
 

A empresa que deixar de fornecer a DIRF, ou emiti-la após o prazo, está sujeita a 
multa mínima de R$ 500. Já as pessoas jurídicas inativas e os optantes do Simples 

Nacional que não entregarem a declaração até a data estipulada pela RFB pagarão 
multa mínima de R$ 200. Caso o declarante verifique alguma informação incorreta ou 

incompleta após o envio da DIRF, é possível a correção de forma bem simples e sem 
penalidades, no prazo de até cinco dias corridos. 
 

Se o contribuinte for notificado a corrigir as irregularidades pela RFB, terá um prazo 
de dez dias contados da intimação para a devida retificação. Caso contrário, está 

previsto multa de R$ 20,00 para cada grupo de dez ocorrências. 
 


