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Minirreforma e aperfeiçoamento da NR 12 são prioridades trabalhistas da
indústria para 2017
15/02/2017 - Fonte: CNI
Na primeira reunião do ano, Conselho de Relações do Trabalho da CNI
debateu os principais temas da agenda temática do setor industrial que
estarão em discussão, nos próximos meses

O Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
promoveu, nesta terça-feira (14), a primeira reunião de 2017 para debater as
propostas prioritárias da indústria sobre o tema, ao longo do ano.
Entre os assuntos, os conselheiros analisaram o projeto de minirreforma trabalhista –
Projeto de Lei nº 6.787/2016 –, em discussão inicial na Câmara dos Deputados, e

alterações recentes relativas à Norma Regulamentadora nº 12 (NR 12), que estabelece
padrões de segurança para máquinas e equipamentos no parque industrial brasileiro.
As propostas discutidas no conselho têm impacto direto para o ambiente de negócios
do país, com potencial de incrementar a capacidade das empresas de competir nos
mercados doméstico e internacional.
Segundo o presidente do Conselho, Alexandre Furlan, há um ambiente político propício
para o debate, que começa a ser travado no Congresso Nacional, em avançar na
atualização das leis do trabalho. “É a chance de o Brasil modernizar suas relações do
trabalho, de trazer mais equilíbrio, com benefícios que serão colhidos por
trabalhadores e empresas do Brasil”, afirmou.
DIÁLOGO - A valorização da negociação coletiva, principal premissa da proposta de
atualização da legislação trabalhista, foi defendida como avanço indispensável no
projeto de lei.
Para o conselheiro Homero Arandas, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia
(FIEB), empresas e trabalhadores, por meio de seus sindicatos, devem ter segurança
de que cláusulas sobre rotinas específicas de trabalho negociadas de forma legítima
não sejam invalidadas.
"São a empresa e seu empregado que conhecem sua realidade, que podem promover
ajustes que sejam mutuamente benéficos. Em nenhuma forma, há redução de direitos
do trabalhador", explicou.
O conselheiro Osmani Teixeira, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), ressaltou que oferecer segurança para a negociação de rotinas de trabalho,
como jornadas flexíveis ou a possibilidade de trabalho remoto, atende ao interesse
dos próprios trabalhadores.
“A possibilidade de sair mais cedo, de poder escolher horários de entrada e saída,
quando é da vontade dos empregados, precisa ser respeitada e a negociação é o
instrumento que permite que esses ajustes sejam feitos”, lembrou.
SEGURANÇA - O conselheiro Carlos José Kurtz, da Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina (FIESC), destacou os avanços recentes no texto e na fiscalização
da NR 12, mas apontou que mudanças fundamentais ainda são esperadas
pela indústria.
Entre elas, a distinção entre obrigações de usuários e fabricantes das máquinas – regra
que obriga a indústria a intervir no projeto original de cada máquina –, um dos
principais focos de insegurança para o setor industrial, desde que o atual texto da
norma entrou em vigor, no fim de 2010.
Empresas em crise precisam de novas condições para crescer e gerar
emprego
15/02/2017 - Fonte: CNI
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende o aperfeiçoamento do Programa
de Regularização Tributária (PRT), que parcela as dívidas das empresas com o Fisco.
As bases do programa, que estão na Medida Provisória 766/2017, em tramitação no
Congresso, representam um avanço diante das condições atuais, mas são insuficientes

para garantir o pagamento efetivo dos impostos atrasados e melhorar a arrecadação
do governo.
Por isso, a indústria apoia as emendas parlamentares que visam a melhoria das
condições do programa. Pelo menos 150 das cerca de 370 emendas apresentadas por
parlamentares ao texto do governo, que incluem o aumento do número de parcelas e
a redução de multas, juros e encargos, têm esse objetivo e facilitam a adesão das
empresas ao programa.
Na avaliação da CNI, o grande número de emendas apresentado por parlamentares
de mais de 17 partidos e 20 estados demonstra a preocupação suprapartidária com a
crise vivida pelas empresas e o país.
A CNI destaca que condições mais favoráveis para o parcelamento das dívidas são
necessárias porque a crise econômica, que já perdura por três anos, debilitou as
finanças das empresas brasileiras.
Em 2016, por exemplo, o faturamento da indústria de transformação teve uma queda
de 12,1% frente a 2015. Foi o terceiro ano consecutivo de queda nas vendas do setor,
como mostra a pesquisa Indicadores Industriais, da CNI.
Além disso, os juros altos e as dificuldades de acesso ao crédito pioraram a situação
das empresas. "Com a recessão, muitas empresas estão endividadas e não
conseguiram pagar os impostos devidos", afirma o economista da CNI Mário Sérgio
Carraro Telles.
Ele explica que a inadimplência com o Fisco tem um custo elevado que vai além das
multas e dos juros: a empresa fica com o cadastro negativo, não pode obter
financiamento em bancos públicos e fica impedida de participar de licitações. "Por isso,
a regularização das dívidas tributárias é fundamental para a recuperação financeira
das empresas e a retomada da atividade econômica", destaca Telles.
As principais propostas defendidas pela CNI para o aperfeiçoamento do
Programa de Regularização Tributária são:


Permitir o pagamento da dívida, calculadas a partir de um percentual sobre a
receita bruta do mês anterior, ou sobre a receita bruta mensal média de 2016,
o que for maior. Esse percentual deve ser variável, de acordo com o porte da
empresa. O PRT permite o pagamento em, no máximo, 120 prestações
mensais, com parcelas menores, porém crescentes, nos três primeiros anos e o
saldo remanescente dividido em percentuais iguais em 84 prestações mensais.



Estipular redução de multa, juros e encargos legais. A proposta é adotar os
percentuais de redução estabelecidos na Lei 11.941/2009 (Refis da Crise). O
PRT não prevê redução de multas, juros e encargos.



Ampliar a possibilidade de uso dos créditos tributários no abatimento das dívidas
que serão parceladas no PRT. O programa não permite, por exemplo, o uso de
créditos de prejuízo fiscal na quitação das dívidas que estão no âmbito da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).



Retirar a exigência de apresentação de carta de fiança ou seguro garantia
judicial para parcelamentos de débitos com valor superior a R$ 15 milhões no
âmbito da PGFN. O custo elevado para obtenção dos dois instrumentos exigidos
pode inviabilizar a adesão das empresas ao PRT.



Permitir a inclusão no parcelamento do PRT de todas as dívidas com a União,
inclusive aquelas administradas por órgãos da administração direta e indireta,
fundações e autarquias, como Ibama e Anvisa.

Pouco mais da metade dos empresários paranaenses vê 2017 com otimismo
15/02/2017 - Fonte: FIEP

O ano que se inicia em pouco mais de duas semanas não promete ser de grandes
expectativas para o setor industrial paranaense. De acordo com a 21ª Sondagem
Industrial, realizada anualmente pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-PR), pouco mais da metade das empresas enxerga 2017 com expectativas
favoráveis ao negócio.
Mesmo que esse valor represente uma melhora significativa em relação a 2016, o
indicador está abaixo dos períodos com histórico de percepção otimista, com níveis
acima dos 70 pontos. Alguns fatores, como carga tributária elevada e encargos
sociais foram apontados como gargalos por quase todos os entrevistados pelo
levantamento.
A 21ª edição da Sondagem Industrial da Fiep ouviu 390 empresas, sendo 107 de médio
e grande porte e 290 micro e pequenas de todo o Estado. O questionário contempla
seis áreas de interesse: assuntos internacionais; produtividade; competitividade;
estratégias de maior importância — de vendas e de compra; qualidade; infraestrutura
e meio ambiente.
Otimismo x pessimismo
Segundo apurado pela sondagem, 55,11% do empresariado paranaense vê 2017 de
maneira favorável, enquanto 21,51% estão pessimistas e 23,39% adotaram olhares
indefinidos.
O total de otimistas é o segundo menor da série histórica, iniciada em 1996, à frente
apenas da perspectiva apresentada para o ano de 2016, quando o indicador registrou
discretos 32,89% de otimismo.
O presidente da Fiep, Edson Campagnolo, afirma que os dados refletem a incerteza
dos industriais paranaenses diante da persistente recessão econômica e da
instabilidade política do país. Ele classifica como positiva, porém, o crescimento no

percentual de industriais otimistas para o próximo ano. “Apesar de termos um quadro
bem pessimista em 2016, e olhando as projeções pouco animadoras de vários
economistas, felizmente tivemos um aumento significativo no nível de expectativas
positivas em relação à pesquisa anterior”, afirma. “Mas só teremos a plena
recuperação desse indicador quando houver a efetiva retomada do crescimento",
acrescenta.
Para os que olham o próximo ano de modo mais favorável, 34,46% apontam que
devem ocorrer novos investimentos. De olho nas vendas, 46,05% deles entendem que
durante o ano devem ver esse indicador aumentar, mas apenas 19,49% dos que
responderam à pesquisa acreditam que haverá aumento de emprego.
O ceticismo sobre o aumento de vagas na indústria para 2017, avalia a sondagem,
refletem a expectativa de que a indústria seguirá se transformando estruturalmente,
incorporando por necessidade novos padrões tecnológicos diante de um ambiente cada
vez mais competitivo.
Já no grupo dos pessimistas, que somam 21,51% dos ouvidos pela sondagem, 46,15%
informam que não farão novos investimentos no próximo ano; 25,38% entendem que
haverá redução do emprego e 28,46% já trabalham com a possibilidade de queda nas
vendas.
Ainda de acordo com o estudo, entre os problemas externos às empresas, a carga
tributária elevada foi responsabilizada por 83,06% dos ouvidos como o principal
entrave para a concorrência no mercado interno. Na sequência, 69,89% dos industriais
identificaram os encargos sociais elevados.
Recursos e produtividade
A sondagem constatou também que 71,77% devem utilizar recursos próprios como
fonte de novos investimentos, e só 0,27% vislumbra a possibilidade de ter no mercado
financeiro, por meio de emissão de ações, uma possibilidade de geração de capital.
As linhas de crédito governamental e crédito privado nacional se apresentam como
possibilidades para 24,19% e 19,35% dos entrevistados, respectivamente.
Por outro lado, o estudo identificou que apenas 8,06% das indústrias paranaenses não
registraram aumentos de produtividade em 2016. Para os que tiveram aumento no
quesito, 30,91% entendem que se trata de resultado de um melhor gerenciamento de
pessoal, enquanto 24,19% apontam para a modernização tecnológica. Apenas 3,23%
identificaram a terceirização como um fator importante para o crescimento da
produtividade nos negócios.
Micro e Pequenas
O pouco otimismo quanto ao próximo ano também se reflete entre as micro e
pequenas empresas. Apenas 55,31% se mostraram otimistas com relação ao próximo
ano — também o segundo menor nível de expectativas da série história, à frente
apenas do que os empresários esperavam para 2016, quando o índice foi de 32,56.
Ainda segundo a avaliação, 18%,68 estão pessimistas e 26,01% não sabem
exatamente o que esperar de 2017.
O superintendente do Sebrae-PR, Vitor Roberto Tioqueta, destaca a relevância do
estudo para o atendimento aos empreendedores. “Ouvir micro e pequenos

empreendedores da indústria, de todas as regiões do Paraná, entender suas demandas
e expectativas, gera a oportunidade de direcionar ações para auxiliá-los nas suas
necessidades”, pontua. “Tivemos um aumento do nível de expectativa em relação ao
ano passado, o que mostra que os empresários estão querendo investir mais, melhorar
suas empresas e gerar mais empregos”, completa.
Sob o olhar dos otimistas para o próximo ano, 33,20% deles indicam que farão novos
investimentos, 47,49% aguardam aumento das vendas e, repetindo o registrado na
sondagem geral (que inclui micro e pequenas indústrias), um número menor de
empresários, 19,31%, acredita na possibilidade de aumento de emprego.
Já entre os pessimistas, que somam 18,68%, 44,44% deles indicam que não
realizaram novos investimentos, 25,93% apontam para a redução de empregos e
29,63% vislumbram queda nas vendas.
Para 59,71% das micro e pequenas e empresas industriais, a estratégia mais
importante adotada em 2016 foi a satisfação do cliente, seguida de perto pelo
desenvolvimento de negócios – 57,88%.
Também ao longo deste ano, 52,63% informaram que foram a terceiros buscar
recursos, enquanto 29,82% não viram necessidade de utilizar recursos externos e
17,54% não tiveram acesso às linhas de financiamento disponíveis no mercado. Para
este último grupo, os principais problemas foram restrições cadastrais (34,48%),
burocracia (24,14%) e taxas elevadas de juros (20,69%).
A pesquisa registrou que, ao longo de 2016, 14,72% dos empresários paranaenses
não tiveram aumento de produtividade. Já para os que obtiveram crescimento no
quesito — 85,28% —, 34,64% indicaram o melhor gerenciamento de pessoal como o
principal responsável pelo resultado obtido, enquanto 26,26% informaram que a
modernização tecnológica contribuiu para o ganho de produtividade.
Apesar dos ganhos de produtividade identificados em 2016, a carga tributária elevada
também foi apontada por 84,98% das micro e pequenas empresas como o principal
obstáculo para enfrentar a concorrência interna. Os encargos sociais elevados se
mostraram o segundo entrave, sendo apontado por 71,79% dos entrevistados pela
sondagem.
A pesquisa
Parte dos processos de pesquisa sistemática realizados pela Fiep desde 1986, a
Sondagem Industrial é consolidada nos indicadores de desempenho industrial
produzidos e divulgados mensalmente.
O objetivo da sondagem anual é disponibilizar um panorama do desempenho industrial
paranaense, tanto no que se refere às medidas adotadas para superar os desafios
atuais quanto no que se refere às perspectivas de 2017 para a indústria do Estado.
CNI representará indústria brasileira em cúpula internacional sobre o futuro
da manufatura, em Abu Dhabi
15/02/2017 - Fonte: CNI
Enquanto as transformações digitais reiventam a economia global, o Brasil tem a
oportunidade de intensificar o uso de tecnologias na manufatura para criar novos
empregos e transformar radicalmente o setor industrial. Essa é a percepção dos

organizadores do Global Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS), fórum
transnacional sobre o futuro da indústria, que será realizado pela primeira vez neste
ano, entre os dias 27 e 30 de março, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) assinou um memorando
de cooperação com o GMIS e representará a indústria nacional no debate. O acordo
prevê a cooperação entre as instituições para explorar como a 4ª Revolução Industrial
pode ajudar a transformar a indústria do Brasil. A parceria também servirá para
compartilhar as oportunidades criadas na cadeia global de valor dos participantes e
parceiros do GMIS.
DEBATE - Em dezembro passado, representantes do GMIS e da indústria, governo e
academia brasileira se reuniram no escritório da CNI em São Paulo para discutir como
as tecnologias digitais impactarão a indústria, os profissionais e a competitividade da
economia do Brasil.
"Essas novas tecnologias relacionadas à 4ª Revolução Industrial já estão afetando o
Brasil, portanto, é fundamental ampliarmos a discussão sobre como explorar as
oportunidades", afirmou o diretor de Política e Estratégia da CNI, José Augusto Coelho
Fernandes (foto).
CEO da empresa aeronáutica Strata e representante do GMIS, Badr Al-Olama explicou
que o evento busca encontrar diretrizes globais para o desenvolvimento da indústria.
"Esperamos que a discussão chegue a algumas conclusões sobre o futuro da
manufatura, quais políticas e processos precisam acontecer para garantir que toda a
comunidade global se beneficie dos avanços não apenas hoje, como no futuro", disse.
O GMIS - O GMIS é promovido pelo Ministério de Economia dos Emirados Árabes
Unidos e pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
(UNIDO) em colaboração com o Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico
Mundial sobre o Futuro da Indústria.
Ele será realizado na Universidade Paris-Sorbonne de Abu Dhabi e reunirá
empresários, governantes e representantes da sociedade civil para discutir o futuro da
manufatura, sobretudo no papel transformador da tecnologia no desenvolvimento
industrial sustentável e inclusivo. São esperados mais de 1,2 mil delegados de todo
mundo. A expectativa é que o encontro aconteça a cada dois anos, em cidades
diferentes.
Volvo vai investir R$ 1 bilhão em três anos, a maior parte em Curitiba
15/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo

A Volvo vai investir R$ 1 bilhão na América Latina nos próximos três anos. Cerca de
90% desse total será aplicado no Brasil, a maior parte na fábrica da Cidade Industrial
de Curitiba (CIC), que produz caminhões, chassis de ônibus e motores.

Não se trata de investimentos para ampliar a capacidade de produção, que está ociosa
por causa da recessão. O dinheiro será usado para “manter a capacidade atualizada”,
nas palavras do presidente do Grupo Volvo América Latina, o curitibano Wilson
Lirmann, que assumiu o cargo em meados de 2016.
“São investimentos para manter a tecnologia e a qualidade de tudo aquilo que a gente
produz. Investimentos em instalações de desenvolvimento de produto, células de
testes de motores e por aí vai”, disse o executivo nesta terça-feira (14), em entrevista
coletiva.
Além de investir na fábrica paranaense, a Volvo vai aplicar parte do orçamento em
projetos de concessionárias no Brasil. E cerca de 10% do investimento total
programado para o período 2017-2019 vai para o desenvolvimento da rede de
concessionárias no Chile.
Para o mercado brasileiro de caminhões pesados e semipesados, que no ano passado
regrediu aos níveis de 2002, a montadora trabalha com um cenário que vai da
estabilidade a um aumento de 10% nas vendas neste ano. Para ônibus, a projeção é
de um crescimento de 10% a 15%, que vai depender principalmente do apetite dos
novos prefeitos por investimentos na frota do transporte coletivo.
Lirmann demonstrou otimismo, ainda que contido, com as perspectivas para a
economia brasileira. Citou a inflação, que segundo algumas projeções pode cair abaixo
do centro da meta até 2018, a queda da taxa de juros e a liberação do dinheiro
depositado em contas inativas do FGTS.
“Isso sinaliza não só custos menores para a retomada do crédito, para consumo e
investimentos, mas também uma retomada da confiança. Há uma série de fatores que
apontam para uma retomada da economia. A questão é quando ela vai ocorrer”, disse.
“Atravessamos um longo deserto, mas já conseguimos ver o verde lá na frente.”
Demissões
Depois de alguns anos falando em excedente de pessoal, a Volvo garante estar
adequada aos patamares mais baixos de produção e vendas. Segundo Lirmann, a
montadora está “enxuta e preparada para a retomada, quando ela ocorrer”.
Nos últimos meses do ano passado, 400 funcionários deixaram a empresa por meio
de um programa de demissões voluntárias (PDV). Hoje cerca de 3 mil pessoas
trabalham na fábrica de Curitiba, pouco mais da metade nas linhas de produção.
“O quadro de pessoal está balanceado para o volume de produção previsto para este
ano, em linha com um mercado total de caminhões pesados e semipesados que, pelas
nossas projeções, deve variar de 30 mil a 33 mil unidades”, disse o vice-presidente de
Recursos Humanos da Volvo, Carlos Ogliari.
Exportações de caminhões subiram 31% em 2016
Os últimos anos foram muito ruins para os mercados de ônibus e caminhões no Brasil.
Por isso, ao fazer o balanço de 2016 a Volvo fez questão de ressaltar seus resultados
lá fora, que melhoraram.
As exportações de caminhões subiram 31%. Com isso, o mercado externo absorveu
42% da produção da fábrica de Curitiba – em 2015, o índice havia sido de 29%. No

caso dos chassis de ônibus, 61% da produção foi exportada em 2016, ante 60% no
ano anterior.
No Brasil, as vendas de caminhões semipesados da Volvo despencaram 52% no ano
passado. O desempenho, pior que o do conjunto das montadoras (queda de 37%), fez
a participação da empresa nesse nicho recuar de 12,3% em 2015 para 9,5% em 2016.
No caso dos caminhões pesados, principal produto da Volvo, a participação da
montadora no mercado doméstico recuou de 29,6% para 27,9%. Suas vendas
diminuíram 23% em 2016, enquanto o mercado encolheu 19%. A empresa também
vendeu 26% menos chassis de ônibus no ano passado, mas nesse caso sua fatia de
mercado teve ligeiro crescimento, de 9,3% para 9,5%.
Renault espera mercado de veículos leves estável em 2017
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente da Renault no Brasil, Fabrice Cambolive, afirmou nesta terça-feira, 14,
que a projeção da montadora para o mercado de veículos leves em 2017 é de
estabilidade em relação a 2016, quando as vendas de automóveis e comerciais leves
somaram 1,98 milhão de unidades, queda de 19,8% ante o resultado de 2015.
Segundo ele, o comportamento do mercado este ano se dividirá em duas fases. No
primeiro semestre, vão se sobressair os veículos comerciais, impulsionados pelo
avanço da indústria como um todo; e, no segundo semestre, deve haver expansão
entre os carros de passeio, que vão se beneficiar de um período com os juros ainda
mais baixos, o crédito menos restrito e o desemprego parando de subir.
A projeção foi apresentada pelo executivo durante evento de lançamento da SUV
Captur, que será produzida na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. A escolha
deste tipo de carro é uma resposta ao avanço do segmento nos últimos anos.
A participação das SUVs no mercado saltou de 11% em 2014 para 18% em 2016.
“Estamos atendendo a um desejo do cliente brasileiro”, disse Cambolive.
Para o diretor de marketing da Renault, Bruno Hohmann, as SUVs podem ter uma
relevância ainda maior para as vendas no Brasil, destacando que, em mercados mais
maduros, a fatia chega a ser de 25% a 30%. “É o segmento da moda”, afirmou o
executivo.
De acordo com Hohmann, a decisão de lançar um SUV também é uma tentativa de
mirar nos consumidores de maior renda, que, em meio a uma restrição do crédito para
veículos, têm mais facilidade para contratar um financiamento. “São clientes que
também trocam de carro com maior frequência, de três em três anos”, ressaltou.
Não é à toa que a montadora deixou apenas para o segundo semestre o lançamento
de um carro de entrada, segmento que tem sofrido com a crise porque é voltado para
consumidores de menor renda.
A ideia, explicou Hohmann, é que o carro seja lançado no momento em que o mercado
de veículos esteja se recuperando com mais consistência. Batizado de Kwid, o novo
modelo será anunciado oficialmente em julho. “É o carro certo na hora certa”, disse.

Ford decide dar férias coletivas a parte dos funcionários de Taubaté
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A fábrica da Ford em Taubaté, no interior de São Paulo, decidiu dar férias coletivas a
cerca de um terço dos seus funcionários, entre os dias 1 e 10 de março, com retorno
previsto no dia 13 de março. A unidade, que fabrica motores e transmissores, conta
com aproximadamente 1,5 mil funcionários.
Enquanto o sindicato dos metalúrgicos da região fala que as férias coletivas valem
para cerca de 600 trabalhadores, a Ford diz que são aproximadamente 450. Além
disso, todos os trabalhadores da fábrica, de férias coletivas ou não, tiveram seus
cadastros no Programa de Proteção ao Emprego (PPE) renovados por mais quatro
meses.
No PPE, a Ford reduz a jornada dos seus trabalhadores em 20% e o salário em 10%.
Os outros 10% da remuneração são bancados pelo governo federal, com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Na fábrica da montadora em Taubaté, o benefício do PPE terminaria no fim de
fevereiro, depois de um ano de duração, mas é possível renovar por até mais um terço
do período inicial. Com a renovação, o PPE agora vale até o fim de junho.
A Ford já havia decidido dar férias coletivas a todos os metalúrgicos da unidade de
São Bernardo do Campo, onde produz carros e caminhões. Segundo o sindicato do
ABC, a medida envolve entre 2,5 mil e 3 mil funcionários. Eles ficarão em casa entre
os dias 13 e 31 de março.
Lucro líquido da CNH sobe 1,7% em um ano
15/02/2017 - Fonte: Automotive Business

O lucro líquido do Grupo CNH registrou aumento de 1,7% em um ano ao atingir US$
482 milhões em 2016, de acordo com comunicado da companhia. A receita consolidouse em US$ 24,8 bilhões em 2016, representando queda de 4% sobre o ano anterior,
enquanto o faturamento líquido recuou na mesma proporção, de 4,1%, para US$ 23,6
bilhões. A companhia reúne marcas dos segmentos de caminhões (Iveco, Magirus);
máquinas agrícolas e de construção (Case e New Holland) e motores (FPT).
“Embora o mercado de equipamentos agrícolas tenha permanecido em níveis de
demanda historicamente baixos em 2016, nosso desempenho ficou alinhado com
nossas expectativas e tivemos progressos significativos na redução de estoques”, disse
em nota o CEO da CNH Industrial, Richard Tobin.

O faturamento líquido diminuiu 8,2% na divisão de máquinas agrícolas, em função de
desempenho desfavorável em algumas culturas nas regiões Nafta (América do Norte)
e EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Já na América Latina as vendas líquidas
aumentaram impulsionadas pela melhora do mercado brasileiro e ao impacto positivo
da conversão cambial.
No segmento de máquinas de construção, as vendas recuaram 9,4% devido,
especialmente, às regiões de Nafta e América Latina, além do realinhamento negativo
de preços.
Em veículos comerciais, as vendas ficaram estáveis em 2016 devido ao aumento do
volume de caminhões e preços favoráveis na região da EMEA, o que compensou os
volumes menores em segmentos de veículos especiais e o impacto negativo da
conversão de moeda. A empresa destaca ainda o desempenho negativo na Na América
Latina, devido às quedas nas vendas registradas no Brasil e na Argentina.
“O mercado da América Latina, de modo geral, foi desafiador em todos os segmentos,
mas estamos começando a ver sinais de recuperação na região, especialmente em
equipamentos agrícolas, com entregas 30% superiores no quarto trimestre de 2016
em comparação ao quarto trimestre de 2015. Além disso, veículos comerciais
continuam melhorando em termos de rentabilidade e participação de mercado na
região EMEA”, completa Tobin.
VW e Mobileye assinam acordo para autônomos
15/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A VW e a Mobileye assinaram acordo de implementação de um novo padrão de
navegação para direção autônoma a partir de 2018. Os futuros carros da montadora
vão utilizar um sistema apoiado por câmera e pela tecnologia de localização REM, da
Mobileye.
A cooperação foi aprovada pelo presidente da Mobileye, Amnon Shashua, e pelo
presidente do conselho administrativo da VW, Herbert Diess. As duas empresas farão
conjuntamente a coleta de dados a fim de utilizar o conteúdo para uma nova geração
de mapas altamente informativos.
Na prática, carros VW equipados com câmeras frontais poderão absorver informações
da pista por intermédio de sistemas ópticos da Mobileye. Essas informações fluirão em
formato compactado até uma nuvem, onde serão processadas.
“Todos os dias, milhões de Volkswagen circulam pelas ruas e muitos deles já são
equipados com sensores que monitoram seu entorno. Dados relacionados ao tráfego,
condições das rodovias e vagas de estacionamento disponíveis poderão ser
compartilhadas rapidamente e em um nível superior.

Outros serviços serão planejados a fim de tirar melhor proveito dessas informações e
tornar esse trabalho ainda mais colaborativo”, afirma Frank Welsch, membro do
conselho da VW responsável pela área de desenvolvimento.
A Mobileye é uma empresa com tradição em tecnologias para prevenção de acidentes
e para condução autônoma. Na metade de 2016 fechou uma parceria com a BMW e a
Intel (veja aqui) e em agosto também com a Delphi (leia aqui). O sistema REM
(iniciais de Road Experience Management, Gerenciamento da Experiência em
Rodovias) foi concebido recentemente pela Mobileye.
Ceva renova e amplia parceria com Mercedes
15/02/2017 - Fonte: Automotive Business
A Ceva renovou a atual parceria com a Mercedes-Benz e fechou dois novos contratos
com a montadora, de três e cinco anos, respectivamente. A partir de agora a empresa
de logística será responsável por fazer o transporte de peças entre os diferentes
prédios da unidade de caminhões de Juiz de Fora (MG), além de realizar serviços de
embalagem no centro de distribuição de peças da montadora em Campinas (SP).
Os trabalhos da Ceva para a Mercedes se concentram na Região Sudeste. Nos termos
do contrato renovado, outros serviços de logística prestados anteriormente em Juiz de
Fora serão renovados por mais três anos. A operação inclui movimentação de
materiais, abastecimento de linha e armazenagem externa.
PSA pode comprar a Opel da GM
15/02/2017 - Fonte: Automotive Business

O grupo francês PSA negocia com a General Motors a compra da Opel, fabricante
alemã de veículos que é controlada pela americana desde 1929. Segundo agências
internacionais, as duas empresas confirmaram a negociação nesta terça-feira, 14, e o
anúncio do negócio deve ser feito nos próximos dias.
De acordo com analistas, a compra de mais uma marca traria maior escala, eficiência
e rentabilidade ao Grupo PSA, que junto com as marcas que já possui (Peugeot,
Citroën e DS) consolidaria sua posição de segunda maior montadora da Europa.
Adicionando a Opel e Vauxhall (marca que atua no Reino Unido) ao portfólio, a
participação da PSA no mercado europeu subiria para 16,3% – ficando só atrás do
Grupo Volkswagen, que domina 24,1%, de acordo com números do fim de 2016.
Pelo lado da GM, a venda pode significar uma saída “limpa” dos seguidos prejuízos de
sua operação europeia, de US$ 257 milhões em 2016 e US$ 813 milhões no ano
anterior. Segundo relatou a própria GM na divulgação de seus resultados do ano
passado, ficou mais difícil conseguir a estabilidade financeira na Europa depois que o
Reino Unido votou pela sua saída da União Europeia, o que desvalorizou a libra e

comprometeu os lucros na região, levando em conta que a Opel tem boa presença no
mercado britânico com a Vauxhall.
Em comunicado oficial, a GM confirma que as duas empresas “estão explorando
numerosas possibilidades de iniciativas estratégicas para elevar a rentabilidade e
eficiència operacional, incluindo a potencial aquisição da Opel/Vauxhall pela PSA”.
Mas a companhia americana ressalta que ainda “não há nenhuma garantia que um
acordo será alcançado” nesse sentido. A PSA também distribuiu comunicado similar.
GM e PSA já mantêm um acordo operacional na Europa para dividir a fabricação de
alguns modelos de SUVs e minivans, que já gerou “sinergias substanciais para ambas
as companhias e dentro desse escopo as duas empresas examinam regularmente as
possibilidades de expansão e cooperação”, diz a GM no comunicado.
A cooperação atual das duas fabricantes de veículos é o que restou de uma tentativa
mal sucedida de associação acionária, que terminou em 2013 com a venda de
participação de 7% que a GM tinha na PSA.
O insucesso da transação levou a PSA, na pior crise financeira de sua história, a buscar
a ajuda do governo francês, que comprou 14% das ações do grupo, e vender outros
14% à chinesa Dongfeng Motor, que assim passaram a controlar a companhia em
conjunto com a família Peugeot.
O CEO Carlos Tavares assumiu o comando da PSA em 2014 e implantou uma agenda
de recuperação que fez a companhia voltar aos lucros e lançar um novo plano
estratégico de expansão.
Com a Opel, o grupo francês teria acesso à tecnologia de propulsão elétrica já
desenvolvida pela engenharia da fabricante alemã, o que poderá acelerar e ampliar o
lançamento de carros elétricos. A fusão também traria ganhos de sinergia em compras
conjuntas e cortes de custos.
Sem a Opel, a GM praticamente selaria sua saída do mercado europeu, já que no ano
passado a companhia decidiu parar de vender carros Chevrolet na Europa.
Para o Brasil o impacto atual seria pequeno, mas a GM brasileira perderia um
importante fornecedor de projetos de carros adaptados ao mercado local, vendido aqui
como Chevrolet, mas que tiveram origem na engenharia da Opel. O exemplo mais
atual dessa troca é o Cruze, mas da GM Europa já vieram para cá modelos como Opala,
Kadett e Corsa, só para citar alguns.
Toyota atinge 10 milhões de carros híbridos
15/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo

A Toyota alcançou a marca de 10 milhões de carros híbridos vendidos em todo o
mundo. Do total, a linha Prius respondeu por 6,1 milhões de unidades. A montadora
estima que a utilização desses veículos evitou a emissão de aproximadamente 77

milhões de toneladas de CO2 e economizou mais de 29 bilhões de litros de gasolina
na comparação com automóveis convencionais com tamanho equivalente.
A montadora acredita que a introdução da primeira geração do Prius, em 1997, foi
uma resposta importante a questões relacionadas ao meio ambiente. No Brasil, Toyota
e Lexus contam, cada uma, com um modelo híbrido.
O Toyota Prius tem preço sugerido de R$ 126,6 mil e é mais acessível da categoria no
País. Também é o carro mais econômico à venda no Brasil. Segundo dados do Inmetro
ele faz 18,9 km/l em uso urbano. Já o Lexus CT 200h tem preço sugerido a partir de
R$ 149,9 mil.
Como incentivos, carros híbridos como estes têm 50% de desconto no valor do IPVA
e isenção do rodízio na cidade de São Paulo. No Estado do Rio de Janeiro, a alíquota
do IPVA para veículos híbridos foi reduzida de 4% para 1,5%.
Uma vantagem dada por Toyota e Lexus a esses carros é a garantia estendida de oito
anos para a bateria, a unidade de controle de gerenciamento de energia e para o
motor elétrico.
GM defende a unificação de incentivos no Brasil e Argentina
15/02/2017 - Fonte: GS Notícias
“Quanto mais integradas e coordenadas as políticas no Mercosul melhor para nossa
indústria" Um novo arranjo na estrutura interna da General Motors na América do Sul
criou uma união aparentemente impossível aos olhos de alguns. Juntou Argentina e
Brasil como se fossem um só país.
Carlos Zarlenga, executivo escolhido para comandar a operação, vê na sinergia entre
os dois países a "fortaleza" que ambos necessitam para competir no mercado mundial.
Mas isso só acontecerá, diz, se ambos os governos conseguirem integrar desde
questões mais simples, como normas de segurança nos carros, até as mais polêmicas,
como políticas de incentivos fiscais.
LEIA MAIS Nova entidade vai reunir empresários dos dois países Anfavea: Acordo com
Argentina caminha para ter prazo superior a um ano Argentina prioriza acordo
automotivo com Brasil o cruzamento de áreas dentro da companhia, como engenharia,
recursos humanos e finanças, começou antes de os dois governos sinalizarem com
uma reaproximação.
A mudança estrutural foi formalmente anunciada alguns dias antes da visita oficial do
presidente da Argentina, Mauricio Macri, ao Brasil. E se muita gente frustrou-se com
a ausência de uma agenda mais concreta como resultado da reunião entre Macri e
Michel Temer, na semana passada, para Zarlenga o encontro foi muito significativo.
A reaproximação dos governos marca, diz, "nova energia" para dois países que, juntos,
somam um mercado anual de 3 milhões de veículos mesmo com o Brasil em crise. É
um volume quase igual ao da Alemanha. O potencial, prevê, pode chegar facilmente
a 5 milhões de unidades assim que a crise passar.
A GM é líder tanto no Brasil como na Argentina, com fatias de 18,8% e 14%,
respectivamente, nesse início de ano. Ao criar a nova estrutura, a montadora cometeu,
de forma proposital, erros político e geográfico.

Passou a chamar de Mercosul a região que envolve só Brasil e Argentina e deixou
Uruguai e Paraguai de fora. Por questões de "tipo de negócio", diz Zarlenga, foi criado
um Mercosul "versão GM".
Com fábricas em ambos os lados, a montadora tem praticamente a mesma estrutura
nos dois países e vende os mesmos modelos. Além disso, 80% do que a GM produz
na Argentina é vendido no mercado brasileiro e 80% do que vende na Argentina é
fabricado no Brasil.
"O nível de integração é tão alto que fica quase artificial tentar separar", afirma.
Paraguai e Uruguai foram acomodados na chamada GM central, junto com Chile, Peru
e Bolívia, uma região onde a marca está em fase de desenvolvimento. A terceira
divisão, a andina, é formada por Venezuela, Equador e Colômbia - os três com fábricas
GM.
As operações de Brasil e Argentina agora têm um único presidente. Nascido em Buenos
Aires, Zarlenga já foi presidente da GM nos dois países e usa, agora, as duas
experiências e facilidade com os dois idiomas, para dialogar com os representantes de
ambos os governos. Nos diálogos, a empresa busca a unificação de normas.
Os dois países colecionam, destaca Zarlenga, mais de 40 diferenças entre exigências
relacionadas à emissão de poluentes e as de segurança dos veículos. Um exemplo é o
gancho de fixação da cadeirinha para crianças e a programação de datas para
mudanças desse item.
"Não significa que o consumidor de um ou outro país está mais inseguro; é
simplesmente uma questão de normas distintas", afirma o executivo. Mais delicado,
no entanto, será buscar concordância em relação às políticas de estímulos fiscais,
voltados à atração de investimentos.
A mais recente e polêmica foi um programa de incentivos fiscais criado por Macri para
veículos fabricados na Argentina desde que tenham o mínimo de 30% de peças locais.
Zarlenga diz que o Brasil também criou seu programa, o Inovar-Auto, que privilegiou
veículos com maior conteúdo nacional.
"Mas somente a harmonização dos incentivos abrirá caminho à competitividade", diz
o executivo. "Quanto mais integradas e coordenadas as políticas, melhor para a nossa
indústria", afirma. Segundo ele, nem Brasil e nem Argentina conseguem hoje alcançar
o nível de competitividade na produção de veículos existente no México, por exemplo.
Mas a eliminação de travas já é um bom começo. Do lado argentino, logo que assumiu
a Casa Rosada, em dezembro de 2015, Macri eliminou as famosas Djais (Declarações
de Importação Antecipada), um entrave burocrático no intercâmbio comercial. Além
disso, descongelou o valor do dólar e adotou o câmbio flutuante com intervenções do
Banco Central.
"O comércio entre Brasil e Argentina em 2016 foi o mais fluido, mais natural e mais
livre dos últimos anos", afirma. As mudanças implementadas já alteraram até a rotina
das reuniões na GM. Os tradicionais encontros trimestrais do comitê executivo estão
agora mais lotados.
Incluem os executivos dos dois países. Na semana passada, foi o primeiro encontro
do novo comitê do Mercosul. Durante dois dias o grupo ficou longe do escritório e sem

acesso a notebooks ou celulares. Zarlenga estava empolgado com a nova fase: "Acho
que vamos sair com uma lista longa de tarefas".
No Brasil, consumidor paga por ineficiência da indústria automotiva
15/02/2017 - Fonte: Automotive Business

As oportunidades de inovar na indústria brasileira são vastas, com possibilidades que
vão da cadeia de fornecedores, passam pela produção e chegam até a ponta, na
experiência do consumidor. Esta é a visão de Gabriel Lobistsky, diretor de vendas para
a América Latina da Infor Enterprise Software Solutions, empresa que oferece
consultoria e soluções digitais para melhorar processos.
“Temos um desafio muito grande no Brasil não só por causa da tecnologia, mas por
questões de legislação ultrapassada também”, avalia, citando as regras trabalhistas,
por exemplo, que na visão dele engessam a atuação das companhias.
O executivo aponta que, somado a este fator, há o desafio das fábricas antigas e
muitas vezes defasadas principalmente na cadeia de fornecedores. “É impossível
garantir 100% de aproveitamento da produção desta maneira. No fim, quem paga
pela ineficiência é o consumidor”, enfatiza.
Lobistsky destaca que é essencial trabalhar a inovação localmente com a
implementação de recursos da Indústria 4.0, que engloba fábricas digitais, conectadas
e altamente automatizadas, que trabalham com base em Big Data e Internet das
Coisas. “A parte mais difícil nós já temos, que é o parque fabril grande e estruturado.
Precisamos agora de mais tecnologia para fazer melhor uso dele.”
O executivo reforça que outra ação essencial é melhorar a experiência do consumidor.
“No Brasil ainda resistimos muito às vendas no meio digital. O cliente jovem não quer
ir até a concessionária e sentar em uma cadeira para que o vendedor conduza ele em
uma experiência.
A geração Y prefere ela mesma pilotar as próprias experiências”, destaca. Em resumo,
Lobistsky avalia que o cliente quer ter mais controle sobre a sua compra.
Um dos meios para isso é oferecer possibilidade maior de personalização.
“Trabalhamos com a Ferrari com a oferta de um aplicativo em que o cliente acompanha
todo o processo produtivo do carro, sabe quem fez o motor de seu veículo e pode
compartilhar cada etapa nas redes sociais. O desafio é levar isso para fora do mercado
de luxo de alguma maneira”, diz.
Segundo Lobistsky, a dificuldade para inovar não é exclusiva do Brasil, mas algo
recorrente em nações emergentes. “Estes países enfrentam bem mais barreiras. Tem
também a questão de esperar para ver se dá certo lá fora, nas matrizes, antes de
ousar localmente”, aponta. Ainda assim, ele diz que, com evolução tão rápida da

tecnologia e da relação com o consumidor em mercados maduros, o avanço será
inevitável até mesmo nos emergentes, ainda que aconteça com algum atraso.
Correios esperam adesão de 5 mil em PDV e planejam fechar 200 agências
15/02/2017 - Fonte: G1
Segundo o presidente da estatal, 3 mil funcionários já aderiram ao programa
de desligamento. 'Objetivo é colocar a empresa no azul neste ano', diz
Guilherme Campos.
O plano de demissão voluntária lançado pelos Correios recebeu até o momento a
adesão de 3 mil funcionários e a expectativa é que o número chegue a pelo menos 5
mil, segundo o presidente da estatal, Guilherme Campos.
Em meio à mais grave crise financeira de sua história, a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT) planeja também fechar cerca de 200 agências neste ano, além de
uma série de medidas de redução de custos e de reestruturação da folha de
pagamentos.
A empresa acumula dois rombos de R$ 4 bilhões nos últimos dois anos. Os Correios
fecharam o ano passado com prejuízo em torno de R$ 2 bilhões, após registrar perdas
de R$ 2,1 bilhões em 2015. "Estamos trabalhando para reverter esse quadro. O
objetivo é colocar a empresa no azul neste ano", disse o presidente ao G1.
Cortes
Aberto em janeiro, o Plano de Desligamento Incentivado para Aposentados (PDI) tem
como público-alvo os empregados com mais de 55 anos, com tempo de serviço para
requerer aposentadoria. O prazo para adesão termina nesta sexta-feira (17).
Inicialmente, a expectativa era ter de 6 mil a 8 mil adesões, com economia anual de
R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão. Agora, a meta foi reduzida. “A nossa expectativa é ficar
em torno de 5 mil. Só os 3 mil que já aderiram já representam uma economia anual
da ordem de R$ 400 milhões”, afirmou Campos.
Segundo ele, mesmo com a adesão menor, outras medidas complementares ajudarão
a empresa a reduzir os seus custos para voltar a gerar resultados operacionais
positivos.
Só com cortes de funções e cargos comissionados, a empresa diz ter conseguido uma
economia da ordem de 20% na folha de pagamentos de janeiros.
Os Correios contam com 117 mil empregados atualmente.
Fechamento de agências
Segundo os Correios, o fechamento de cerca de 200 agências acontecerá sobretudo
nos grandes centros urbanos. "Estamos fazendo um processo de otimização onde
houver superposição de agência, inclusive para poder aproveitar os reflexos do PDI”,
explicou Campos.
Os Correios acompanham o movimento de racionalização e corte de pessoal que
também está sendo feito por bancos estatais como Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil.

Em tempos de recessão e rombo recorde nas contas públicas, o governo tem
incentivado esses programas de desligamento voluntário, até mesmo para tentar
afastar a necessidade de aporte federal em estatais em dificuldades financeiras.
Levantamento publicado pelo G1 no mês passado mostrou que programas de cortes
em estatais já tiveram a adesão de mais de 37 mil funcionários em 2 anos e que novos
planos anunciados podem gerar mais de 22 mil cortes adicionais.
Reajuste de tarifas
Outro reforço no caixa dos Correios deverá vir de um reajuste das tarifas postais nos
próximos meses. A estatal afirma que há uma necessidade de um aumento da ordem
de 7% por causa do represamento das tarifas em anos anteriores, quando não houve
repasse integral da inflação.
“Existe uma demanda nossa por um resto de recuperação de tarifas, que já foi
encaminhado em janeiro para o Ministério do Planejamento", explica o presidente.
“Estamos aguardando”.
Para Campos, outro ponto fundamental para reestruturar o orçamento dos Correios é
encontrar um novo formato para o plano de saúde dos funcionários dos Correios, o
Postal Saúde. Segundo ele, este custeio é o responsável pela maior parte do déficit
registrado nos últimos anos.
Pelo modelo, a estatal arca com 93% dos custos dos planos de saúde e os funcionários
com 7%. “Estamos negociando com os trabalhadores, com os sindicatos, buscando
uma alternativa. Nos moldes que está é impossível de ser mantido”, diz.
Apesar de afirmar ter ficado assustado com a desorganização encontrada na
administração da empresa, o presidente dos Correios diz acreditar na recuperação e
viabilidade da operação e afirma que a privatização nas está nos planos do governo.
"Do ponto de vista de negócios, querer privatizar nesse momento seria entregar a
empresa praticamente de graça", diz. "O desafio de se fazer tudo aquilo que não foi
feito em 10 anos. Esse aqui tem que ser o ano da virada.”
Conselhão propõe reforma tributária com fim do ICMS
15/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Alan Marques/Folhapress

Michel Temer participa de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico
Social
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) decidiu nesta terça-feira
(14) encaminhar uma proposta de reforma tributária ao presidente Michel Temer. O
formato final será definido na reunião desta quarta e ela deve ser enviada a Temer em
três semanas. A Receita, no entanto, já tem em curso um plano B.

O conselhão, como o grupo é conhecido, deve encaminhar a proposta ao presidente
Michel Temer em três semanas.
A ideia é criar o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que seria cobrado na hora da
venda e substituiria PIS/Cofins, ISS (imposto municipal) e ICMS (estadual).
O núcleo político do governo apoia a proposta do conselhão, mas sabe das resistências
dos Estados, que não querem abrir mão de receitas, especialmente neste momento
de queda na arrecadação.
Pela proposta do conselho, o ICMS seria unificado (hoje cada Estado cobra a alíquota
que acha melhor dentro de uma média nacional, que é de 25%).
E o IVA seria cobrado uma única vez, e não em cada etapa da cadeia produtiva (efeito
cumulativo).
Para isso, seria necessário mudar a Constituição.
O fisco já se pronunciou sobre o assunto nesta terça, durante a reunião do conselho.
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que a reforma tributária é um
"processo" e que precisa ser muito bem calculada para evitar aumento de carga ou a
quebra dos Estados.
No passado, o governo já tentou uma negociação com os Estados para pacificar o
ICMS, mas ela foi quebrada no Senado, sensível à pressão dos governadores.
Por isso, a Receita tem uma alternativa a ser apresentada ao presidente Temer. A
proposta considerada viável é, no curto prazo, fazer uma reforma do PIS e da Cofins.
Primeiro, começariam pelo PIS. Como a alíquota varia de 0,65% a 1,65%, qualquer
perda pesaria pouco nos cofres federais. A proposta da Receita é permitir que qualquer
compra realizada por uma empresa gere um crédito fiscal. Para isso, seria preciso
somente um projeto de lei complementar.
Uma vez aprovada, essa mudança ficaria em teste por um ano e, se der certo, será
estendida para a Cofins, uma contribuição de 7,6% que ajuda a financiar a seguridade
social. Enquanto isso, o governo tentará levar adiante a discussão do ICMS.
Deputados pedem que STF suspenda projeto de reforma da Previdência
15/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Para oposição, projeto cria critérios para a aposentação desconectados da
realidade
Um grupo de 28 deputados da oposição impetrou um mandado de segurança no
Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão da tramitação da reforma da
Previdência. O relator do caso é o ministro Celso de Mello.
Para os parlamentares, a proposta de emenda à constituição (PEC) “cria critérios para
a aposentação desconectados da realidade, tais como a exigência de elevada idade e
excessivo tempo de contribuição para a obtenção de aposentadoria integral”, além de
promover “a redução da proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos à
saúde” e abrir a possibilidade de concessão de pensão por morte e benefício
assistencial em valor inferior ao salário mínimo.

O grupo também alega que o presidente Michel Temer enviou a PEC à Câmara dos
Deputados sem que fossem apresentados estudos com o impacto da medida. Além
disso, os deputados criticam a falta de diálogo no âmbito do Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS) para tratar da reforma.
“Considerando o quão impactante para a sociedade são as propostas contidas na PEC
287/2016, considerando que não foram apresentados estudos técnicos pela União,
especialmente atuariais, que justificassem o seu teor, considerando que compete à
União prestar informações e estudos técnicos ao CNPS sobre a matéria previdenciária,
considerando que a União Federal é obrigada a enviar ao CNPS a proposta
orçamentária previdenciária antes de remetê-la ao Congresso, a União também possui
o dever de discutir com os trabalhadores proposta de reforma previdenciária no âmbito
do órgão colegiado criado para tal mister, o Conselho Nacional de Previdência, antes
de enviar ao Congresso Proposta de Emenda Constitucional - o que não o fez”, afirmam
os parlamentares.
30 milhões de brasileiros têm direito ao saque das contas inativas do FGTS
15/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Não haverá limite para a retirada de recursos, mas o local de saque dependerá
do valor total que o trabalhador tiver nas contas inativas. Correntistas da
Caixa poderão pedir o depósito dos valores direto na conta

30 milhões de brasileiros serão têm direito ao saque das contas inativas do FGTS. Não
haverá limite para a retirada de recursos. Pillar Pedreira/Agência Senado
O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, oficializou nesta terça-feira (14), o calendário
de liberação de recursos das contas inativas do FGTS. Segundo ele, cerca de 30
milhões de trabalhadores serão contemplados, em operação que envolve 49 milhões
de contas e aproximadamente R$ 43 bilhões.
De acordo com a Caixa, o cronograma de saques foi feito com base na data de
nascimento do trabalhador. Quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro poderá
sacar os recursos a partir de 10 de março; quem nasceu em março, abril e maio,
poderá sacar a partir de 10 de abril; os que fazem aniversário em junho, julho e
agosto, a partir de 12 maio; os aniversariantes de setembro, outubro e novembro, a
partir de 16 de junho; e os que nasceram em dezembro, poderão sacar em 14 de
julho.
A Caixa abrirá agências a partir desta quarta-feira (15), com duas horas de
antecedência até a próxima sexta-feira. Além disso, funcionará por cinco horas aos
sábados, para atender ao trabalhador.

"É com espírito republicano, de dedicação ao atendimento ao cidadão, que a Caixa vai
trabalhar a partir de amanhã em todas as suas unidades, disponibilizando um site
especificamente para as contas inativas", acrescentou Occchi. O trabalhador poderá
acessar o site criado só para a questão das contas inativas do FGTS ou ligar para o
0800-7262017 para conseguir informações.
Não deixe o dinheiro no FGTS
Especialistas dizem que o melhor é sempre sacar os recursos do FGTS. É que o fundo
tem um rendimento bem inferior a outras aplicações. Em 2016, a poupança, por
exemplo, rendeu 8,3%, enquanto o FGTS teve uma valorização de apenas 5%, inferior
até mesmo à inflação registrada no ano, de 6,29%, segundo o IPCA.
Saque de conta inativa do FGTS beneficia trabalhador e o país, diz ministro
Ronaldo Nogueira
15/02/2017 - Fonte: Ministério do Trabalho
Até R$ 43 bilhões poderão ser sacados entre março e julho de 49,6 milhões de contas
inativas
“A medida é boa para o Brasil, é boa para o trabalhador e boa para a economia,
porque serão R$ 43 bilhões que estarão à disposição. Aqueles trabalhadores que têm
as suas contas inativas poderão utilizar esse dinheiro da forma que seja mais
vantajosa, tanto para quitar dívidas como realizar investimentos.
É o trabalhador que vai decidir o que vai fazer com seu dinheiro”, declarou o ministro
Ronaldo Nogueira, nesta terça-feira (14), durante o anúncio do calendário de saque
das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Para o ministro não há dúvidas que a liberação dos recursos vai alavancar a economia
e ajudar os trabalhadores que necessitam dos recursos. Com a liberação, a economia
pode receber mais de R$ 40 bilhões de recursos até o dia 31 de julho.
O calendário de saques foi divulgado pelo presidente Michel Temer, nesta terça-feira
(14), em solenidade no Palácio do Planalto com a presença dos ministros Ronaldo
Nogueira, Dyogo Oliveira (Planejamento), Eliseu Padilha (Casa Civil), Henrique
Meireles (Fazenda) e do presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Os pagamentos começam
no dia 10 de março e vão até 31 de julho, seguindo um calendário baseado na data
de aniversário do trabalhador (veja quadro abaixo).
Abertura do calendário
10 de março
10 de abril
12 de maio
16 de junho
14 de julho

Trabalhadores nascidos em
janeiro e fevereiro
março, abril e maio
junho, julho e agosto
setembro, outubro e novembro
dezembro

Os saques das contas inativas foram anunciados no final do ano pelo presidente Temer
e se tornaram possíveis após aprovação da medida pelo Conselho Curador do FGTS,
que é presidido pelo ministro Ronaldo Nogueira.

De acordo com a Caixa, existem 49,6 milhões de contas inativas com um saldo total
de R$ 43,6 bilhões. Os saques vão beneficiar 30,2 milhões de trabalhadores. Podem
sacar o saldo das contas inativas os trabalhadores que pediram demissão ou foram
demitidos até 31 de dezembro de 2015.
Em seu discurso, o ministro ressaltou que o governo vem adotando ações efetivas de
favorecimento aos trabalhadores e para o crescimento da economia. Além da liberação
de saque das contas do FGTS, o ministro citou o saque do abono salarial anocalendário 2014, cujo prazo se encerrou no final de 2016, após determinação
do ministro. “Com isso tivemos o segundo maior índice de saques da história,
beneficiando milhares de pessoas que haviam perdido o prazo”, declarou.
Os saques do abono beneficiaram 22,61 milhões de trabalhadores, que sacaram R$
18,8 bilhões. No total, 95,93% dos trabalhadores com direito a até um salário mínimo
de abono sacaram os valores. O melhor índice registrado foi em 2009, quando 96,3%
das pessoas com direito ao abono sacaram o valor.
Agências da Caixa – O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que o banco
preparou um esquema especial para atender os trabalhadores com contas inativas. A
partir do dia 14 de fevereiro, 3.412 agências da Caixa em todo o país vão abrir duas
horas mais cedo para atender exclusivamente trabalhadores com contas inativas. No
sábado (18), 1.891 agências funcionarão pelo mesmo motivo, das 9h às 15h.
Segundo Occhi, 90% das contas inativas têm saldo de até R$ 3 mil. Os trabalhadores
podem conferir o saldo em um aplicativo na página da Caixa na internet. Basta
informar o CPF que o sistema informa se o trabalhador tem saldo a receber e qual é o
valor (consulte aqui).
Aposentadoria aos 65 já é “regra” para pobres. Difícil é contribuir por 25 anos
15/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Idade mínima pretendida pelo governo na reforma já é realidade para os
homens de baixa renda. Mas poucos juntam os 25 anos de contribuição
exigidos pela reforma
Não é a exigência de 65 anos de idade o que mais vai dificultar a aposentadoria dos
trabalhadores mais pobres. O que realmente deve atrasá-la é a elevação do tempo
mínimo de contribuição.
Pelas regras atuais, os homens e mulheres que se aposentam por idade – a partir dos
65 e 60 anos, respectivamente – precisam ter contribuído à Previdência por pelo
menos 15 anos. A reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo governo Temer
aumenta essa carência para 25 anos. E a grande maioria das pessoas que se
aposentam por idade pelas regras atuais não conseguiu juntar todo esse tempo de
contribuição.
Segundo números da Previdência publicados pela Folha de S.Paulo, 79% dos
brasileiros que se aposentaram por idade em 2015 contribuíram ao sistema por menos
de 25 anos. A maior parte ficou longe disso: 34% dos aposentados contribuíram pelo
tempo mínimo de 15 anos e 31%, por 16 a 20 anos. Outros 14% juntaram de 21 a 24
anos de contribuição. Apenas 21% contribuíram por 25 anos ou mais.

Quem já preenche os requisitos atuais mas ainda não pediu aposentadoria terá seu
direito preservado após a reforma. E o regime de transição anunciado pelo governo
pode atenuar um pouco o baque – mulheres com 45 anos de idade ou mais e homens
a partir dos 50 terão de contribuir por 50% a mais que o tempo que faltava pela
legislação em vigor. Mesmo assim, é de se supor que muita gente vai penar para se
aposentar aos 65, caso a reforma seja aprovada.
Informalidade
Dos atuais aposentados pelo INSS, 53% se aposentaram por idade. São, na maioria,
pessoas de renda mais baixa. Mesmo que comecem a trabalhar muito cedo, muitas
vezes na infância ou na adolescência, em geral elas passam boa parte da vida na
informalidade.
Ao contribuir menos para o INSS, não conseguem se aposentar por tempo de
contribuição, modalidade que exige 30 anos de trabalho formal para as mulheres e 35
para os homens.
É por isso que, para os homens pobres, a idade mínima de 65 anos não é novidade:
eles já se aposentam nessa idade, na maioria dos casos. As mulheres, que hoje podem
se aposentar por idade aos 60, terão de esperar pelo menos cinco anos a mais, se a
reforma da Previdência for aprovada como está.
O valor médio pago aos aposentados é outra prova de que as aposentadorias por idade
são, em sua maioria, destinadas a pessoas de baixa renda. Segundo o INSS, o
benefício médio foi de apenas R$ 889 em dezembro de 2016, pouco acima do salário
mínimo – e piso previdenciário – vigente até então (R$ 880).
As aposentadorias por contribuição, que representam 30% dos benefícios pagos pelo
INSS, pagam mais que o dobro: o valor médio em dezembro foi de R$ 1.824. As
demais aposentadorias concedidas pelo INSS (18% do total) são por invalidez, com
benefício médio de R$ 1.107.
Reforma trabalhista de Temer é alvo de críticas de sindicalistas
15/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
A minirreforma trabalhista apresentada nesta quinta-feira (22) pelo governo
desagradou a sindicalistas, mas o recuo do governo em embalar o pacote em uma
medida provisória foi comemorado como uma vitória.
De acordo com o governo, a proposta será encaminhada ao Congresso na forma de
um projeto de lei, o que abre espaço para mudanças.
"Agora temos tempo de nos organizar. Temos pontos que queremos discutir. A reforma
não pode ser algo feito goela abaixo", afirma Miguel Torres, vice-presidente da Força
Sindical.
O principal objetivo da reforma é garantir que acordos entre empregados e empresa
possam prevalecer sobre a legislação trabalhista em determinados casos, como para
a definição da jornada, que, segundo a proposta, poderia chegar a 220 horas mensais.
Generalizar essa possibilidade para todas as categorias é criticada por Torres. No caso
dos comerciários, por exemplo, a medida permitira que os empregados trabalhassem
12 horas por dia sexta, sábado e domingo, pico do movimento. "Isso é uma

precarização muito grande", diz Ricardo Patah, presidente da União Geral dos
Trabalhadores (UGT).
Em uma nota curta, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) classificou a
minirreforma apresentada como "autoritária" e "ineficaz".
Segundo o juiz do trabalho Germano Silveira de Siqueira, se confirmada a flexibilização
da jornada apenas com o limitador de 220 horas mensais, a mudança será grande
para os trabalhadores.
"A lei impõe a trava diária, de oito horas de trabalho. Caso se confirme esse modelo,
os trabalhadores não receberão mais horas extras", afirma Siqueira, que é presidente
da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho).
O economista Sérgio Firpo, do Insper, critica a decisão do governo de listar as
situações em que um acordo pode se sobrepor à lei.
"Permitir que as partes negociem e que haja primazia do acordo é muito positivo. Não
há por que tutelar em tudo e tratar o trabalhador como uma criança. Mas da forma
como foi feito dá a sensação que se complicou ainda mais um tema que já era
complexo", afirma.
REPRESENTAÇÃO LOCAL
A regulamentação de uma representação dos empregados no local de trabalho, um
pleito antigo de sindicalistas, também não satisfez as centrais, que querem que a
redação da proposta deixe explícito que esse representante seja sindicalizado.
Para Firpo, o projeto também não resolve o impasse visto na Justiça do Trabalho sobre
a representatividade de alguns sindicatos.
Muitos magistrados questionam acordos firmados ao entender que determinada
associação não tem legitimidade para negociá-lo.
"Ficou de fora mais uma vez a questão da unicidade sindical [A legislação veda a
existência de mais de um sindicato por categoria]. Seria interessante haver
competição entre os sindicatos, justamente para garantir a representatividade", diz
Firpo.
Para Temer, há 'certo desprezo' à Constituição Federal no Brasil
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (14) que há no país um certo
desprezo à Constituição Federal. Segundo ele, as pessoas não prestam muita atenção
e não têm como hábito consultar o texto constitucional.
A avaliação foi feita quando o peemedebista afirmava que a possibilidade de acordos
coletivos entre empregadores e trabalhadores já está prevista na Constituição Federal,
apesar do governo ter reforçado o dispositivo em minirreforma trabalhista enviada ao
Congresso Nacional.
Segundo ele, por conta da tendência no país de centralização do papel do Poder
Executivo, as pessoas prestam mais atenção aos decretos presidenciais e às portarias
oficiais.

"Nós lamentavelmente no Brasil não temos esse hábito e temos um certo desprezo
pela Constituição Federal. Aliás, um amigo meu professor sempre dizia: 'Quando está
na Constituição Federal, as pessoas não prestam muita atenção. Se está na lei
ordinária, passam-se os olhos. Se tiver em decreto do Poder Executivo, como há
sempre a ideia da centralização, as pessoas prestam muita atenção. Se tiver em
portaria, todo mundo obedece'", disse.
O discurso foi feito em cerimônia de anúncio do calendário de pagamento das contas
inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Segundo ele, nos dez
minutos iniciais de abertura do prazo para retirada dos recursos, o site oficial teve 480
mil acessos.
A expectativa do governo federal é que até o final de julho ocorra uma retirada entre
R$ 30 bilhões e R$ 35 bilhões, de um total de R$ 40 bilhões, que pode representar
0,8% do PIB (produto Interno Bruto) neste ano.
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, acredita que a maioria das famílias
utilizará o montante retirado para pagamento de dívidas pessoais e para a aquisição
de imóveis. Segundo ele, a injeção dos recursos na economia ajudará na retomada do
crescimento do país.
Deputados da oposição criticam proposta de reforma trabalhista em
comissão
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Deputados da oposição marcaram território na segunda sessão da Comissão da
reforma trabalhista e não esconderam a contrariedade com o projeto que dará mais
espaço para a negociação entre patrão e empregado ao flexibilizar algumas regras.
Entre os parlamentares presentes à sessão, representante do PSOL sugeriu referendo
para que a população dê a última palavra sobre a reforma trabalhista e da Previdência.
Durante a sessão, as críticas eram mais veementes que os elogios. Patrus Ananias
(PT-MG) disse que a mudança da lei que dará prevalência ao acordado sobre o
legislado é como “dar liberdade à raposa dentro do galinheiro”. “É uma liberdade que
prejudicará o mais fraco.
O Estado de direito deve, pela via legal, defender a parte economicamente mais fraca”,
disse, ao citar que o trabalhador será prejudicado porque será levado a aceitar
condições impostas porque “ele só tem a força de trabalho” a oferecer.
O também petista Waldenor Pereira (BA) reclamou do tempo curto de debate para o
tema, já que o relator da matéria, deputado Rogério Maranhão (PSDB-RN), disse que
pretende apresentar o relatório em 4 de maio.
“É um tempo exíguo para uma matéria dessa natureza. Deveria haver espaço maior
para que a sociedade pudesse participar mais do debate”, disse, ao sugerir a realização
de debates nos Estados para que haja participação de trabalhadores e empregadores.
Outros deputados, como os gaúchos Assis Melo (PCdoB) e Jones Martins (PMDB)
também defenderam a ideia de reuniões estaduais sobre o tema.
Por outro lado, Vitor Lippi (PSDB-SP) disse que “não é possível” que o Brasil não esteja
preparado para debater a reforma. “O discurso razoável nos chama à responsabilidade
para debater questões estruturais ou depois vamos ver consequências”, disse o

parlamentar paulista. “Estou aqui para discutir o futuro”, disse, ao defender o texto
defendido pelo governo.
Durante os debates, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) defendeu a realização de
um referendo para que a sociedade dê a palavra final sobre o tema. “Por que não após
alguns meses organizarmos um referendo para a reforma trabalhista e da Previdência?
Os brasileiros precisam ser ouvidos”, disse. “Para que possamos ter necessariamente
a posição da maioria dos trabalhadores.”
Marinho diz que nenhum direito será retirado do trabalhador com a reforma
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O relator da Comissão da Reforma Trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
disse que “já é possível” afirmar que nenhum direito será retirado do trabalhador com
a reforma da legislação que regula as relações do trabalho. A comissão teve nesta
terça-feira, 14, a segunda reunião.
O parlamentar diz que não gosta do termo “reforma trabalhista” e prefere usar a
expressão “modernização”. “É possível dizer que nenhum direito da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) vai ser retirado do trabalhador”, disse.
O parlamentar citou que direitos adquiridos como férias, 13º salário, licençamaternidade, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e plano de saúde não
foram alterados no projeto enviado pelo Executivo ao Congresso e o tema não sofrerá
alteração pelos parlamentares.
Durante rápida entrevista ao deixar a Comissão nesta tarde, Rogério Marinho disse
que haverá modernização da legislação. “Prefiro dizer que haverá modernização da
legislação e uma não reforma trabalhista”, disse, ao lembrar que as atuais leis já têm
mais de 70 anos.
Questionado sobre eventual prejuízo ao trabalhador pela tramitação concomitante de
duas reformas importantes – a da Previdência e a trabalhista – o relator da reforma
disse que não vê problema.
“O que a população precisa é ter a informação correta sobre o projeto”, disse, ao
lembrar que normalmente o Congresso é criticado pela paralisia dos trabalhos e que
agora setores da sociedade criticam a Casa por tramitar dois temas importantes ao
mesmo tempo.
Marinho: reforma trabalhista garantirá emprego e ampliará mercado de
trabalho
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A reforma trabalhista será como um presente ao trabalhador brasileiro porque
garantirá o emprego e ampliará o mercado de trabalho. A comparação foi feita pelo
relator da Comissão da Reforma Trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
Para o parlamentar, a situação da economia brasileira leva empresas a uma situação
em que “ou se demite pessoas ou se permite que em negociação haja possibilidade da
preservação” do emprego.

“O maior presente que a gente dá ao trabalhador brasileiro é permitir que se mantenha
o emprego e ele tenha ganho e, ao mesmo tempo, seja ampliado o mercado de
trabalho que hoje está restrito”, disse o relator ao deixar a sala da comissão que se
reuniu nesta tarde de terça-feira, 14, na Câmara.
Marinho fez a comparação com o presente ao ser questionado sobre o simbolismo da
reforma para o trabalhador, já que o deputado pretende entregar o relatório sobre o
tema em 4 de maio – três dias após o Dia do Trabalho. “Mas posso entregar antes,
até meados de abril, depende dos trabalhos.”
Durante a segunda sessão da comissão, Marinho rebateu críticas da oposição e
sindicatos e lembrou que a ex-presidente Dilma Rousseff sugeriu mudança na
legislação que coincide com um dos temas da reforma: a vigência do acordado sobre
o legislado. “Dilma Rousseff editou uma medida em 2015 mais ou menos nessa linha.”
O relator da reforma fez uma forte defesa da mudança na legislação que prevê maior
flexibilidade das relações entre empregado e empregador. O argumento do deputado
é que a mudança é necessária para garantir empregos. Caso as normas não mudem,
diz, haverá aumento do desemprego.
“Agora, a opção é a seguinte: ou se demite pessoas que estão empregadas ou se
permite que numa negociação por um período restrito haja possibilidade da
preservação (do emprego) até que a economia volte a reagir”, disse.
Reforma trabalhista tira direitos e permite jornada de 24 horas, diz MPT
15/02/2017 - Fonte: UOL Economia
O Ministério Público do Trabalho (MPT) criticou a proposta de reforma trabalhista
apresentada pelo governo no final do ano passado e pediu que partes do texto sejam
rejeitadas pelo Congresso. Segundo o órgão, o "único propósito" da reforma é
"permitir a exclusão de direitos trabalhistas".
As críticas foram feitas em nota técnica assinada pelo procurador-geral do Trabalho,
Ronaldo Curado Fleury, e divulgada nesta terça-feira (24).
O MPT critica a decisão de fazer acordos entre sindicatos e empresas se sobreporem
às leis trabalhistas em alguns pontos e diz que isso já vale atualmente, desde que a
negociação seja mais favorável do que as leis -com a criação de um novo benefício ou
aumento de algum que já exista, por exemplo.
Há de se concluir que a exclusiva razão de ser da proposta é garantir que se possa
reduzir direitos dos trabalhadores através de acordos e convenções.
O governo nega que a reforma tire direitos dos trabalhadores e diz que "não há
negociado sobre o legislado".
"O texto diz que a convenção coletiva terá força de lei, não que será maior do que a
lei", afirmou o Ministério do Trabalho, na época do anúncio da proposta.
"Jornada de 24 horas"
O MPT cita, ainda, a possibilidade de mudar a forma como a jornada de trabalho é
organizada --um dos pontos que poderiam ser negociados, de acordo com a proposta
do governo.

Para o Ministério Público, "pretende-se abolir qualquer limite de horas à jornada
diária", apenas o de 220 horas por mês, e que seriam admitidas "jornadas de 24 horas
de trabalho, ou até mais, que levam obviamente à completa exaustão e exaurimento
das forças físicas e mentais do ser humano".
A regra pretendida no PL [projeto de lei] conduziria, portanto, a situações odiosas,
como a admissão de jornadas de trabalho típicas do século 17, que levam à destruição
da saúde do trabalhador.
Governo diz que máximo é de 12 horas por dia
Desde que a proposta de reforma foi divulgada, o governo tem dito que a jornada de
trabalho padrão continuará sendo a de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, e que
não será permitido trabalhar mais do que 12 horas por dia.
Em explicação recente ao UOL, o Ministério do Trabalho afirmou que seria possível,
por exemplo, trabalhar 12 horas em alguns dias da semana, mas ter três dias
semanais de folga remunerada.
O governo nega também que a reforma tire direitos do trabalhador. "Não será tirado
nenhum direito do trabalhador. Estamos apenas dando liberdade ao trabalhador para
que ele, através do sindicato, decida a melhor forma de usufruir seus direitos", afirmou
o Ministério do Trabalho.
Relator quer manter parecer da Previdência para 16 de março
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Apesar de ter retirado as datas de seu plano de trabalho, cedendo apelos da oposição,
o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) afirmou nesta
terça-feira, 14, que pretende manter a apresentação do parecer para o dia 16 de
março.
No entanto, ele admitiu que essa data não é inflexível, uma vez que pode ser
necessário realizar uma ou duas audiências públicas a mais do que as nove
originalmente previstas.
“Teremos de avaliar a inclusão de alguma audiência pública”, disse Maia, citando o
pedido da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) para a realização de um debate sobre
a aposentadoria de mulheres. “Na minha cabeça, tenho a data de 16 de março, mas
o roteiro não é inflexível”, frisou o deputado.
A previsão de leitura do parecer em 16 de março estava bastante alinhada com o
desejado pelo Palácio do Planalto, que é concluir a tramitação da reforma da
Previdência nas duas Casas (Câmara e Senado) ainda no primeiro semestre.
No entanto, o próprio relator afirma que pretende “encerrar este semestre com isso
aprovado na Câmara dos Deputados”. “Minha previsão é essa, aí você fale com o
governo sobre a previsão deles”, rebateu quando confrontado com a promessa do
governo.
“A gente não tem preocupação de contrariar ou agradar ninguém. É claro que temos
que fazer o projeto norteado pela proposta do Executivo, mas o governo é democrático
e reconhece que esta Casa pode fazer aperfeiçoamentos”, afirmou Maia.

O relator ainda disse a jornalistas que dizer que considerar a retirada das datas uma
demonstração de força da oposição é “fazer tempestade em copo d’água”. “Não tem
disposição de nenhum deputado ou do governo de passar rolo compressor”, assegurou
o deputado.
Maia ainda disse que, após a apresentação do relatório, haverá bastante tempo para
debater a proposta. Esse intervalo, segundo ele, vai depender do nível de resistência
ao texto.
FGV: Ritmo lento para aprovar reformas reduz clima econômico no Brasil
15/02/2017 - Fonte: UOL Economia
A lentidão no processo de aprovação de reformas lançadas pelo governo esfriou os
ânimos do mercado em relação à economia brasileira, na análise da pesquisadora do
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Lia Valls. Ela
fez o comentário ao analisar o recuo no Índice de Clima Econômico (ICE) do Brasil.
Com nova metodologia, calculado com base em entrevistas com 138 especialistas em
17 países e agora com pontuação entre 0 e 200 pontos, o indicador trimestral passou
de 66 pontos para 62 pontos. Isto porque houve piora do Índice de Expectativas (IE),
um dos dois subindicadores usados para cálculo do ICE brasileiro, que diminuiu mais
de 20 pontos, de 175 pontos para 154 pontos, no mesmo período. "O ritmo lento das
reformas não agradou ao mercado", avaliou ela.
Ela considerou lenta a aprovação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da
proposta de emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos. Segundo
ela, o mercado estaria preocupado com a capacidade do governo em aprovar as
medidas necessárias para reativar a economia brasileira - bem como com a velocidade
deste processo de aprovação.
"O mercado está olhando muito para a questão fiscal", afirmou, considerando que
resolver problemas de gastos públicos é condição necessária para que o mercado volte
a ter confiança na economia brasileira.
Entretanto, ela notou que o Índice de Situação Atual (ISA) saiu de seu nível mais
baixo, zero, para quatro pontos entre a edição anterior do indicador em outubro do
ano passado para janeiro deste ano. Boas notícias ocorreram na economia brasileira
no começo do ano, com inflação menos pressionada e juros mais baixos o que ajudou
a tirar o ISA de seu piso, observou ela.
No entanto, caso o governo não tenha capacidade de promover medidas rápidas para
resolver os problemas da União na parte fiscal, como no caso das dívidas relacionadas
aos Estados, as expectativas do mercado podem continuar a diminuir, no âmbito do
indicador - e, por consequência, promover novas reduções no ICE.
A próxima sondagem da América Latina, pesquisa do qual o ICE é indicador-síntese,
contará com pergunta que é feita duas vezes ao ano: em outubro e em abril, que é a
avaliação do mercado sobre políticas do governo.
Por isto, na avaliação de Lia, a próxima edição do ICE será determinante para analisar
qual o entendimento do mercado em relação à capacidade da União em realizar ações
de melhora fiscal. "Podemos dizer que as expectativas do ICE são as expectativas do
mercado em relação ao governo em resolver a questão fiscal", afirmou.

Aneel altera valores da bandeira tarifária da conta de luz
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reajustou os valores das bandeiras
tarifárias cobradas na conta de luz de todos os consumidores do País. O valor da
bandeira amarela, que no ano passado era de R$ 15 por megawatt-hora (MWh), subiu
para R$ 20 o MWh.
A bandeira vermelha, que possui dois patamares de acionamento, manteve em R$ 30
o patamar 1 e reduziu de R$ 45 para R$ 35 por MWh o valor cobrado pela situação
mais crítica. Os novos valores entram em vigor imediatamente e passam a valer até
dezembro deste ano.
Durante a etapa de audiência pública sobre o assunto, as distribuidoras pediram que
a agência criasse um segundo patamar de bandeira amarela, para que o mecanismo
de cobrança fosse acionado em situações menos graves de geração hidrelétrica, mas
a Aneel rejeitou a proposta.
O sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha, que são usadas para
indicar se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração das
usinas hidrelétricas.
A bandeira verde indica condições favoráveis de geração e a tarifa não sofre nenhum
acréscimo. A bandeira amarela aponta condições menos favoráveis e a tarifa sofre um
primeiro acréscimo. Já a bandeira vermelha, que tem duas etapas, passa a valer em
condições mais críticas de geração.
Para estabelecer o momento de acionamento de cada bandeira, a Aneel estabelece
faixas de valores de geração que são cobrados pelas usinas de todo o País. Conforme
o preço da energia aumenta devido à redução de água nos reservatórios das
hidrelétricas – o que leva ao acionamento de mais usinas térmicas, que são mais caras
-, a agência adota a devida bandeira tarifária, para cobrir esse custo adicional.
No ano passado, a cobrança de bandeira tarifária arrecadou cerca de R$ 3,5 bilhões.
O recurso não foi suficiente para cobrir o risco hidrológico e o custo de acionamento
das térmicas, uma fatura que chegou a cerca de R$ 5 bilhões. Essa diferença de R$
1,5 bilhão será incluída nos reajustes tarifários de cada distribuidora do País, conforme
seus cronogramas.
Paulinho diz ter mais de 250 assinaturas de apoio à emenda à reforma
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, disse nesta terçafeira, 14, ter mais de 250 assinaturas de apoio à emenda que pretende apresentar à
reforma da Previdência. O objetivo é ultrapassar as 300 assinaturas, afirmou Paulinho.
“Tem gente até do PSDB apoiando, do PMDB também”, disse o deputado, sem citar
nomes de parlamentares.
“Se chegarmos a 300, apresentamos a emenda amanhã”, acrescentou o deputado.
Embora regimentalmente Paulinho já pudesse apresentar a emenda – são necessárias

171 assinaturas de apoio, ou 1/3 dos deputados -, a ideia é mostrar que a proposta
alternativa tem amplo apoio dos parlamentares.
A emenda de Paulinho prevê que quem ingressar no mercado de trabalho após a
promulgação da reforma da Previdência terá de respeitar idades mínimas de 58 anos
(mulheres) e 60 anos (homens). Para quem já está em atividade, haveria um pedágio
de 30% sobre o tempo que falta para a aposentadoria segundo as regras atuais.
A proposta alternativa do deputado, que preside a Força Sindical, uma das principais
centrais sindicais do País, ainda prevê que a regra de cálculo do benefício parte de
60% e ganha 1 ponto porcentual a mais a cada ano de contribuição.
A reforma apresentada originalmente pelo governo prevê idade mínima de 65 anos
para homens e mulheres, bem como uma regra de transição para homens acima de
50 anos e mulheres acima de 45 anos, com um pedágio de 50% sobre o tempo
restante para a aposentadoria. Já a regra de cálculo parte de 51% do benefício,
acrescido de 1 ponto porcentual a cada ano de contribuição.
O PSOL também pretende apresentar uma emenda para propor a realização de um
plebiscito em até três meses após a aprovação da reforma da Previdência. “Vamos
atrás de apoiamento”, disse o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).
O parlamentar disse que o recolhimento das assinaturas ainda está no início, por isso
eles não fizeram estimativas do apoio já angariado.
O PSOL também pretende apresentar emendas supressivas, para retirar trechos da
reforma a que se opõem. O PT também se articula para propor emendas que alterem
o texto.
Uso da Previdência para compensar outros problemas agrava custo, diz
Caetano
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A compensação de outros problemas econômicos e sociais do Brasil com regimes mais
favoráveis de aposentadoria pode agravar o custo da Previdência ao País sem
solucionar a questão, advertiu nesta terça-feira, 14, o secretário de Previdência do
Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.
“Se a gente tentar usar Previdência para solucionar outros problemas, a gente não só
não vai conseguir resolver como também vai acabar agravando questão
previdenciária. O custo vai ficar tão grande que não vai conseguir sustentar. Mas
sempre lembrando que o Congresso é soberano”, disse o secretário.
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), tem defendido
que mulheres casadas e com filhos tenham regime diferenciado de aposentadoria, com
um acesso mais favorável aos benefícios. Caetano disse não conhecer a proposta, mas
destacou que a proposta do governo prevê o “princípio de igualdade” entre gêneros.
“Se existe problema de fecundidade, melhor forma de resolvê-lo é tentando políticas
de fecundidade. Não vejo razão de ser uma compensação aos 60 anos (a mulher que
tenha filhos)”, reforçou Caetano, dizendo que o uso da Previdência neste caso não é a
melhor alternativa. O secretário participa de um workshop com jornalistas sobre a
reforma.

O consultor da Câmara dos Deputados Leonardo Rolim destacou que as realidades
sociais e econômicas entre mulheres e homens têm se aproximado. Segundo ele, a
mulher aos 65 anos tem uma expectativa de sobrevida maior do que o homem. Além
disso, os índices de informalidade entre os dois têm se aproximado, bem como os
salários, defendeu o consultor.
“A diferença de carga horária no trabalho e em casa também diminuiu muito. Não é a
previdência que deve resolver o problema da nossa sociedade. A gente costuma no
Brasil usar Previdência como prêmio para resolver outros problemas, mas isso cria
outro. Se há machismo, a mulher trabalha mais em casa, vamos premiá-la
aposentando antes, isso não faz sentido”, disse Rolim.
O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), vice-líder do governo, rebateu dizendo que
talvez os homens possam de fato ajudar mais em casa. “Quem sabe não está na hora
de começar uma nova cultura?”, questionou, sorrindo.
Outras alternativas
Marcelo Caetano disse que a reforma proposta pelo governo brasileiro não é a única
alternativa. “A Grécia não fez assim e preferiu cortar benefícios. Não adotamos essa
alternativa”, disse. Segundo ele, a ideia apresentada ao Congresso Nacional inclui uma
“transição bem definida”.
Apesar disso, a regra de transição tem sido alvo de críticas inclusive do relator da
matéria, deputado Arthur Maia. O deputado baiano considera a transição muito
“brusca” pois prevê regras específicas para homens acima de 50 anos e mulheres
acima de 45 anos.
“Uma flexibilização da regra de transição reduziria o impacto econômico e fiscal da
reforma da Previdência”, alertou o assessor especial do Ministério do Planejamento,
Arnaldo Lima.
“Não fazer nada também é alternativa, só que a gente sabe pela direção que as coisas
estão caminhando que precisamos ter algo dentro de uma velocidade razoável”, disse
Caetano, salientando que o Brasil está na verdade “atrasado” na reforma.
O próprio secretário, que deve ser atingido pelas novas regras por não se enquadrar
na proposta de transição, disse achar que isso o “beneficia”.
“Uma coisa é o que se promete, outra coisa é o que (a União) vai conseguir cumprir.
A promessa que eu tenho é de me aposentar com 58 anos, com meu último salário e
paridade de reajuste. Acho que (isso) é uma promessa com possibilidade muito baixa
de ser cumprida”, disse Caetano.
Cenários
O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda disse que a reforma encaminhada
pelo governo é capaz de manter a despesa com Previdência em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) estável na faixa de 8% até a década de 2040. “Depois, pode chegar
a 9%, dependendo da política de reajuste (do salário mínimo)”, afirmou.
Arnaldo Lima afirmou que a reforma não vem para acabar com o déficit da Previdência,
mas sim estabilizar as despesas, que vêm crescendo nos últimos anos. “Se o objetivo
fosse acabar com o déficit, precisaria de outras medidas”, afirmou. Ele não quis dizer

que essas outras medidas seriam aumentos de tributos. “(Isso) Teria que ser tratado
em momento oportuno no futuro.”
Perondi disse que não há condições hoje de aumentar impostos, pois poderia agravar
recessão. “Daqui dez anos, só Deus sabe. Tomara que não precise”, disse.
Pensões.
Caetano também defendeu a manutenção da regra proposta para as pensões, que é a
concessão de 60% do benefício mais 10% por dependente. “Na América Latina, só
Brasil e Colômbia têm reposição de 100%, os demais países são inferiores. Na história
brasileira, também não era assim. No fundo, quando estamos considerando valor
diferenciado, estamos indo de acordo com prática internacional e com história do País”,
comentou.
Rolim lembrou que os gastos com pensões estão em aproximadamente R$ 200 bilhões,
distribuídos a 8,5 milhões de pensionistas. Hoje já há deputados que querem elevar o
porcentual de reposição das pensões em relação ao benefício na proposta. “Quem quer
aumentar (a reposição das pensões na reforma) não está pensando no Brasil”,
disparou Perondi.
Liberação do FGTS gera recursos para empresas produzirem, diz Meirelles
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 14, que a
liberação de saques de recursos do FGTS, oficializada nesta data pelo governo, é uma
medida inserida em um processo maior, de diminuição do tamanho do Estado.
“Assim, o Estado começa cada vez mais a não tutelar, cada um tendo a possibilidade
e o direito de alocar os recursos da maneira como ele ou ela acha, partindo do
pressuposto do interesse de cada um”, comentou.
Para Meirelles, a medida de liberação do FGTS “gera mais recursos para as empresas
produzirem e mais emprego e renda”, disse Meirelles. “Essa é uma medida que
sintetiza de uma forma prática as linhas de ação e objetivos deste governo.”
De acordo com o ministro, a medida beneficia o trabalhador e a economia brasileira
como um todo. “Tudo aquilo que se fizer usando diminuição do custo financeiro é algo
que beneficia também o crescimento econômico”, afirmou Meirelles. “Gera mais
recursos para as empresas produzirem e gera mais emprego e renda.”
Meirelles afirmou ainda que a política econômica do governo está voltada para a
geração de emprego e de renda. “Podemos discutir meios de chegar lá, mas o objetivo
é o emprego e a renda”, disse.
O presidente afirmou ainda que a crise brasileira está sendo superada. “Estamos
olhando para o futuro. Já temos a perspectiva de crescimento neste trimestre do ano.
E o crescimento no final do ano, comparado com o começo, é um crescimento robusto
de 2%”, disse, em referência à expectativa de melhora da economia no último
trimestre de 2017, em relação ao início deste ano. “Estamos no caminho certo. É muito
importante esse aspecto de beneficiar o cidadão diretamente, dar mais poder de
decisão e colaborar para o crescimento”, acrescentou.

Participaram do evento sobre a liberação dos saques das contas inativas do FGTS o
presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira e o
presidente da Caixa, Gilberto Occhi.
Intenção é reduzir gradualmente a multa do FGTS, diz ministro do
Planejamento
15/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 14, durante
evento para lançamento do cronograma de saques do FGTS, que é intenção do governo
reduzir gradualmente as multas, pagas pelas empresas tendo o fundo como referência,
em caso de demissão de funcionários.
“Isso vai melhorar a eficiência da economia, vai reduzir o custo do empresário”,
afirmou. Dyogo citou ainda outras ações do governo, como as mudanças nos
parâmetros do programa Minha Casa, Minha Vida. “Fizemos, na semana passada, a
renovação do programa Minha Casa, Minha Vida. Significa, na prática, juros mais
baratos para as famílias”, disse.
Dyogo citou ainda que famílias com dificuldades para pagar prestação de
financiamento poderá sacar até o equivalente a 12 prestações do FGTS. Antes, eram
três prestações. “Medidas demonstram sensibilidade com a situação do trabalhador.
Os trabalhadores começarão a ter acesso a estes recursos e poderão saldar dívidas e
voltar a consumir, a dinamizar a economia brasileira”, disse.
Participaram do evento sobre a liberação dos saques das contas inativas do FGTS o
presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o
presidente da Caixa, Gilberto Occhi.
Empresa de peça para caminhão faz máscaras de Carnaval com impressora
3D
15/02/2017 - Fonte: UOL Economia

A empresa Modefer, indústria de Barueri (SP) que faz peças de reposição para
caminhões, produz também máscaras de Carnaval em estilo veneziano e esculturas;
o projeto é do sócio Hermes Santos.
O empresário Hermes Santos, 51, é sócio, ao lado do pai, de uma indústria que produz
peças de reposição para caminhões, em Barueri (30 km a oeste de São Paulo). Ele,
que é artista plástico autodidata, usa o parque tecnológico da empresa, com robôs e
impressoras 3D, para fazer esculturas e máscaras de Carnaval sob medida, vendidas
pelo site.

As esculturas custam de R$ 10 mil a R$ 80 mil, e as máscaras em estilo veneziano,
de R$ 800 a R$ 2.000, dependendo do tamanho e da complexidade.
Alguns dados sobre as máscaras:




São sob medida, com software que escaneia o rosto, para encaixe mais
confortável
Demoram 12 horas para ficarem prontas
Brilham no escuro. São de poliestireno e revestidas de epóxi, com estrôncio,
que as faz brilhar

Empresa também faz joias e usa realidade virtual
Sua empresa, a Modefer, existe há 30 anos e possui um robô de usinagem
(modelagem) que custou R$ 2 milhões e uma impressora 3D de R$ 4,5 milhões.
"Estamos sempre atentos às novas tecnologias, participamos de eventos
internacionais e até já ganhamos prêmios no exterior com nossos produtos. Temos
equipamentos para fazer protótipos, joias, trabalhamos com realidade virtual e
prestamos serviços", diz. Outras empresas também faturam com a terceirização de
impressoras 3D.
Ele diz que começou com as obras de arte por hobby, mas foi incentivado pelos amigos
a investir no trabalho. Organizou um vernissage em 2016 para divulgar sua obra e
criou o site há cerca de oito meses para vender as peças, que vão com certificado de
exclusividade.
A empresa não revela o faturamento geral, nem quanto esse serviço artístico
representa em seus ganhos.
Desafio é ganhar escala
Novas tecnologias abrem novas possibilidades que devem ser testadas pelos
empresários, segundo o professor de estratégias de negócios da FGV (Fundação
Getúlio Vargas) Alberto Ajzental.
"Ele precisa avaliar o que dá mais retorno: se as peças de reposição ou as obras de
arte. Mas é interessante separar uma parte do tempo e do capital para experimentar
novos usos da tecnologia."
A dificuldade, segundo o professor, é ganhar escala na produção das máscaras
personalizadas. "A ampliação das vendas passará por descentralizar a tomada de
medidas da face", afirma.
Ele diz que considera um uso criativo da impressora 3D fazer obras de arte, mas a
questão sobre o que é considerado arte é subjetivo.
"O que é arte? Quanto do artista está na peça? Quanto o público reconhecerá ou não
de arte na peça em si? Estas questões são mais subjetivas e variam de tempo a tempo,
de cultura a cultura. Tem gente que entende Romero Britto como arte e até paga muito
por isso."

Índices europeus ficam praticamente estáveis, mas setor automobilístico
avança com expectativa de aquisição
15/02/2017 - Fonte: UOL Economia
As ações europeias ficaram estáveis nesta terça-feira com ganhos no setor automotivo
diante da informação de que o Grupo PSA está em negociação para comprar a
operação europeia da General Motors e pelo avanço nas ações do setor bancário.
O índice pan-europeu STOXX 600 terminou estável, a 370,2 pontos, próximo da
máxima de 13 meses atingida na sessão anterior, quando o índice registou a quinta
sessão consecutiva de alta.
As ações do Grupo PSA subiram 4,3 por cento, para a máxima de para 18 meses,
depois que a montadora francesa disse estar em negociações para comprar as marcas
europeias da GM, a Opel e Vauxhall, em um movimento que poderia abalar a indústria
automobilística mundial.
A ação da Fiat Chrysler subiu 4,1 por cento e a da Faurecia avançou 0,7 por cento. O
índice do setor automobilístico subiu 1,1 por cento, registrando o maior ganho setorial
da Europa.
Os papéis do setor bancário também subiram de forma forte, acima de 1 por cento,
para a máxima de uma semana, com o setor influenciado pela chair de Federal Reserve
--banco central norte-americano--, Janet Yellen, depois que ela adotou um tom
hawkish para o aumento da taxa de juros.
O índice FTSEurofirst 300 fechou em queda de 0,04 por cento, a 1.459 pontos.
Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,14 por cento, a 7.268 pontos.
Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,02 por cento, a 11.771 pontos.
Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,16 por cento, a 4.895 pontos.
Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,65 por cento, a 19.187 pontos.
Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,28 por cento, a 9.510 pontos.
Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,19 por cento, a 4.605 pontos.
Empresas apostam em governança corporativa para atrair investidores
15/02/2017 - Fonte: GS Notícias

As empresas de capital aberto tendem a apostar mais fortemente em governança
corporativa à espera da regulação definitiva do Novo Mercado, pela BM&FBovespa. O
objetivo seria comprovar transparência administrativa para atrair mais investidores.
A revisão, prevista para ser aprovada em junho deste ano, é para flexibilização das
regras do segmento de Novo Mercado - o qual reúne as companhias com as melhores
práticas de governança corporativa - e é feita com dois viés importantes ao mercado
de capitais.

De um lado, o atual cenário político e econômico do País tem impulsionado as
empresas a investirem em compliance, principalmente como forma de melhorar o
controle financeiro e administrativo e comprovar a transparência de seus processos
aos investidores.
E com a necessidade de atrair recursos, de acordo com Leonardo Cotta, sócio da área
de fusões e aquisições do Siqueira Castro Advogados, o momento é "muito propício"
para a revisão das regras no segmento.
"O compliance está na moda e precisa ser constantemente evoluído. Os fatores
políticos do País, como a Lava Jato, geraram uma onda de pessimismo que precisa ser
abatida", identifica o especialista. Ele ressalta que, tanto para empresas quanto para
investidores, "é um novo padrão que começa a se impor no Brasil".
"A mudança é positiva. As empresas começam a adotar regras de governança para se
tornarem menos vulneráveis a um momento de instabilidade, ao mesmo tempo em
que colocam a solidez e transparência necessária para atrair o investidor", resume o
advogado.
Direito sagrado
Para os especialistas entrevistados pelo DCI, no entanto, apesar de a flexibilização das
exigências no Novo Mercado abrir oportunidades para trazer mais empresas ao
segmento e atrair um maior volume de abertura de capital no geral, o investidor ainda
fica com " um pé atrás" com as mudanças.
"A rentabilidade aumenta para a BM&FBovespa [Bolsa de Valores de São Paulo] e para
as empresas, que aprimoram seus processos. Mas o investidor fica preocupado com a
mudança. Ele quer o seu direito sagrado", avalia o professor de administração da Saint
Paul Escola de Negócios, José Roberto Savoia.
O "direito sagrado" seria a garantia de que a flexibilização das exigências não colocaria
novas empresas ao segmento, como também não abriria espaço para alterações
negativas no preço das ações.
Para Isabella Saboya, membro do conselho de administração do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), mesmo com os esforços da bolsa, ainda "estamos
atrasados" na comparação com o cenário internacional.
"Há alguns itens das propostas que os investidores estrangeiros aprovam, mas nos
quais ainda estamos bastante atrasados. Isso ser aprovado em junho, por outro lado,
já é uma evolução para o mercado", avaliou a executiva do IBGC ao jornal DCI.
"Ainda precisa consolidar algumas discussões com o mercado. É preciso encontrar um
meio termo entre a rigidez e a flexibilidade. Mas é uma pauta que vai para frente,
principalmente porque está na hora de ter uma mudança de modo a mostrar uma base
sólida de investimentos no País", afirma Cotta, da Siqueira Castro.
Concretizar expectativas
No caso das expectativas da bolsa brasileira em relação às ofertas públicas iniciais de
ações (IPOs), o cenário continua difícil, apesar das expectativas positivas expressadas
pela BM&FBovespa.

Segundo os executivos, a falta de segurança macroeconômica ainda impede uma
definição de fluxo de caixa para a projeção das vendas dos IPOs.
"As empresas seguem mais conservadoras e, por mais que ainda haja aquelas que
façam a oferta pública, o preço das ações ainda deve ficar mais perto do piso do que
do teto", analisa o professor da Saint Paul Escola de Negócios.
Ele acrescenta que o empresário está mais voltado em fazer a emissão dos papéis ser
um "sucesso" do que em "maximizar o preço da ação".
"O que a gente pode esperar é que, progressivamente, comece a ter uma valorização
maior. Só então as empresas, quando eventualmente sejam mais demandadas e
apresentem maior charme para os investidores, podem vir ao mercado com cotações
um pouco maiores", pondera Savoia.
Já de acordo com Ricardo Couto, professor de finanças do Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais (Ibmec), "a palavra do momento é concretizar as expectativas
que foram criadas". "O capital do investidor internacional ainda não veio e, até que
isso aconteça, não veremos os IPOs", conclui.
Vice-presidente dos EUA discute com Temer formas de estreitar laços com
Brasil, diz embaixada
15/02/2017 - Fonte: GS Notícias
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, conversou na segunda-feira com o
presidente Michel Temer por telefone para discutir formas de estreitar os laços norteamericanos com o Brasil, informou a embaixada dos EUA em Brasília em nota.
"Os dois líderes ressaltaram a importância dos valores compartilhados entre os EUA e
o Brasil, incluindo o respeito às instituições democráticas e ao estado de direito, o
compromisso com a segurança no Hemisfério e seus interesses comuns em criar
empregos e estimular o crescimento econômico", afirmou a nota do gabinete de Pence
divulgada pela embaixada norte-americana em Brasília.
"O vice-presidente e o presidente Temer concordaram em manter-se em estreita
comunicação para avançar a visão compartilhada de um Hemisfério estável e
próspero", acrescentou o documento.
No ano passado, os EUA foram o segundo maior destino das exportações brasileiras,
atrás da China, com 23,2 bilhões de dólares embarcados para o mercado norteamericano, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Oito dicas para aumentar a produtividade na usinagem
15/02/2017 - Fonte: Usinagem Brasil
Maior produtividade e redução de custos estão (ou pelo menos deveriam estar) entre
os objetivos principais de 10 entre 10 profissionais de usinagem. Num ambiente de
volume de negócios reduzido e acirramento da concorrência, a necessidade de
aumentar a competitividade tornou-se fundamental para quem quer se manter no
mercado. Não há caminho para se alcançar a competitividade que não passe pelo
aumento da produtividade.

Para especialistas do setor de ferramentas, ser mais competitivo hoje exige em
primeiro lugar que o profissional ou os profissionais da área de usinagem de uma
determinada empresa - seja ela de pequeno ou grande porte - esteja atualizado,
informado sobre os lançamentos e novidades tecnológicas nas áreas de ferramentas
de corte, máquinas-ferramenta, sistemas de fixação e tudo o mais que envolva a
operação de usinagem.
“Os fabricantes de ferramentas estão constantemente desenvolvendo novas
ferramentas, cada vez mais produtivas, mais eficientes. É preciso que os responsáveis
pela área de usinagem das empresas façam um acompanhamento dessas novidades,
inclusive com a realização de testes para verificar na prática os benefícios”, diz Ricardo
Freitas, gerente de Marketing e Treinamento da Iscar do Brasil.
Para Guilherme Milatias, especialista de Processo da Sandvik Coromant do Brasil, estar
atualizado é fundamental para os responsáveis pela área de usinagem das empresas.
E ele lembra que essa tarefa - a de estar atualizado - foi muito facilitada pelos
fabricantes de ferramentas. “Hoje, a maioria das informações sobre as novidades estão
disponíveis nos websites dos fabricantes, que também já oferecem cursos e
treinamentos online, inclusive sobre estratégias para o aumento da produtividade”.
Algumas dicas para aumentar a produtividade – A relação abaixo, feita com a
colaboração dos profissionais citados acima, não pretende abranger todos os itens
para se alcançar a produtividade – o que exigiria uma relação bem mais extensa. Podese dizer que reúne a base para um programa de aumento da produtividade.
* Aumentar os parâmetros de corte da ferramenta, respeitando os limites de cada
uma e a qualidade da peça;
* Escolher uma classe de metal duro e geometria da pastilha mais otimizada para uma
determinada aplicação ou material de usinagem (os especialistas lembram que o
universo de opções é vasto e existem muitas variáveis e recomendam a realização de
testes comparativos);
* Diminuir os balanços da ferramenta de corte, permitindo assim maior rigidez no
sistema usinagem e com isso possibilitar o aumento dos parâmetros de corte;
* Aumentar a pressão do líquido refrigerante (na concentração e pressão adequadas),
possibilitando maior vida útil das ferramentas e os aumentos de parâmetros de corte
- isto, é claro, nos casos em que o uso de refrigeração é indicado;
* Melhorar a fixação da peça, possibilitando o aumento dos parâmetros de corte,
sempre respeitando os limites da ferramenta;
* Alterar a estratégia da programação (aqui vale lembrar que os softwares de
CAD/CAM já oferecem algumas estratégias que otimizam o processo de usinagem,
reduzindo o esforço de corte, permitindo o aumento dos parâmetros de corte e
consequentemente a produtividade. Daí, também, a importância de estar atualizado
também nesse campo);
* Escolher a máquina correta para a aplicação que irá realizar, em termos de potência,
rotação mínima e máxima do spindle, levando em conta o material que será usinado,
assim como a geometria e o tamanho da peça, entre outros fatores;
* Trabalhar com o magazine de ferramentas sempre cheio, de preferência com o maior
número possível de ferramentas gêmeas para minimizar as paradas para trocas de
ferramentas, evitando longos e repetitivos períodos sem produção.

Ferramentas: Rei da Fresa traz nova marca ao Brasil
15/02/2017 - Fonte: Usinagem Brasil

O mercado brasileiro de ferramentas rotativas acaba de ganhar um novo concorrente,
a distribuidora Rei da Fresa, resultado de parceria entre a ME Import & Export
(especializada em comércio exterior) e Renato Eri, ex-proprietário da Sumiko
Ferramentas. A empresa está trazendo ao mercado uma nova marca, a DHF, de
Taiwan.
De acordo com Eri, a DHF é especialista em ferramentas de corte em metal duro
inteiriço.
“O principal diferencial da DHF é a afiação das ferramentas”, destaca o diretor.
“Diferente do que ocorre com a maioria dos fabricantes, nossas ferramentas recebem
afiação específica para cada tipo de material”.
O diretor destaca que a DHF está vindo para o Brasil para ficar. “O objetivo da empresa
é ter uma filial no Brasil”, informa. Fundada em 1999, a DHF já conta com filiais na
Itália, Inglaterra, Polônia, Suíça e Coreia do Sul.
A Rei da Fresa iniciou suas atividades em janeiro já com distribuidores em São Paulo,
onde está sediada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.
“Nosso objetivo é estar presente nos principais polos industriais do País”, informa Eri,
acrescentando que as ferramentas têm tido boa aceitação e que as vendas em janeiro
ficaram acima do esperado.
O diretor conta que a Rei da Fresa e a DHF estão focados na formação de estoque
local.
Pelo planejamento, neste primeiro semestre apenas a linha de fresas estará disponível
no mercado brasileiro a linha de fresas. No segundo semestre, chega a linha de brocas.
“Nosso objetivo é ter o maior estoque de ferramentas em metal duro inteiriço do
Brasil”, afirma.

Randolfe acusa empresas de conluio na paralisação da extração de minério
de ferro no Amapá
15/02/2017 - Fonte: Notícias do Senado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou nesta terça-feira (14) a paralisação
da extração de minério de ferro no Amapá, que é uma das principais atividades
econômicas do estado.
Segundo ele, um conluio entre empresas, iniciado há quatro anos, é responsável pelo
hiato, que gerou prejuízos para trabalhadores e a deterioração da infraestrutura do
setor.
Conforme relato do senador, a empresa britânica Anglo American, concessionária da
extração entre 2009 e 2013, vendeu seus ativos para a Zamin Mineração, também do
Reino Unido, num processo que Randolfe classifica como “conluio”.
— Há fortíssimas evidências de que este processo de transferência foi fraudulento.
Tudo não passou de um jogo de cartas marcadas, pelo qual a Anglo se livraria do ônus
preservando a “boa imagem” no mercado internacional, repassando de má-fé os ativos
para uma empresa testa-de-ferro assumir o desmonte.
Randolfe relatou que mais de 3 mil empregos e postos de trabalho diretos e indiretos
acabaram extintos nesse processo, e as empresas acumularam milhões de reais em
dívidas trabalhistas não honradas.
Além disso, um acidente no porto de Santana em março 2013, que deixou seis mortos
e destruiu a estrutura do local, pode ter sido causado, segundo o senador, por
negligência e falhas operacionais.
Os ministérios públicos Federal, Estadual e do Trabalho conduzem uma investigação
sobre o processo de transferência de ativos entre a Anglo American e a Zamin.
Além disso, Randolfe informou que tenta uma audiência na embaixada do Reino Unido
para solicitar intervenção do governo local sobre as atividades das empresas, e que
fará uma denúncia à Câmara de Comércio Internacional.

Terceirização deve ser votada com apoio do governo e de líder do Senado
15/02/2017 - Fonte: Portal Contábil

Expectativa do líder do governo, Aloysio Nunes, é aprovar o texto sem alterações e
levá-lo à sanção Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil
O plenário do Senado deve começar a apreciar nesta semana o projeto sobre
ampliação da terceirização de mão de obras nas empresas, com a expectativa de
promover um dos mais acirrados debates entre defensores do empresariado e dos
trabalhadores.
As lideranças da Casa definirão, hoje, a matéria como prioritária. A terceirização das
chamadas atividades-fim é um dos pontos mais polêmicos do projeto de lei (PLC
30/2015) já aprovado na Câmara dos Deputados e que está pronto para ser votado
no Senado há 22 meses.
Pelo texto o projeto permite que empresas terceirizem não só atividades-meio, como
funções de apoio ao negócio central de uma determinada empresa, como serviços de
limpeza e vigilância), mas também atividades-fim (todos os contratados de uma
fábrica de calçados, por exemplo).
O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), pretende levar à
reunião um pedido para que se vote, já em plenário. A tendência é de que o senador
seja a favor da ampla terceirização, para atividades meio e fim.
Aloysio quer que a matéria seja aprovada sem vetos para não voltar à Câmara. Para
isso, precisará que o parecer do relator Paulo Paim (PT-RS), ligado ao movimento
sindical, seja rejeitado.
O tucano defendeu a celeridade na tramitação do projeto porque já passou pela
Câmara, ainda em abril de 2015, sob a gestão do ex-presidente cassado, deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Caso não haja modificações, o texto seguirá diretamente para a sanção presidencial.
“Se vai para a Câmara agora (se for modificado), a Câmara já está empenhada com a
reforma da Previdência”, ponderou ele, sem, entretanto, descartar eventuais “ajustes”
na matéria.
Para o líder do governo, a votação da matéria vai regularizar a situação de milhões de
trabalhadores que atuam em empresas prestadoras de serviços terceirizados,
especialmente de segurança e limpeza.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que é empresário do ramo de
segurança e o segundo mais rico da Casa, também recomendou a retomada do
projeto. Um dos autores da matéria é o ex-deputado e empresário Sandro Mabel, hoje
assessor especial do presidente Michel Temer.

Em contrapartida, o ex-presidente da Casa e novo líder do PMDB, Renan Calheiros
(AL), é contra o projeto. Tanto que ajudou a retardar sua tramitação desde 2015, com
a indicação do senador Paulo Paim (RS-PT) para relatar a matéria.
Precarização
Paim já concluiu seu parecer, mas ainda não o apresentou. Segundo ele, a matéria
está apenas esperando a decisão dos líderes para ser colocada em pauta e já pode ser
apreciada. Ele é também favorável à priorização da matéria na pauta do Senado.
Em seu relatório o parlamentar pede restrição do modelo de contratação apenas para
atividades meio. “Entendo que liberar para todas as atividades precariza as relações
de trabalho”, disse em entrevista ao DCI.
O senador também exige em seu texto a responsabilidade solidária do tomador de
serviços. “Vamos garantir ao trabalhador que, se a empresa terceirizada não pagar, a
empresa matriz terá que pagar”, disse.
Paim lembra que inúmeras manifestações de entidades e organizações sociais contra
o PLC 30/2015 foram encaminhadas ao Senado. Destaca ainda que até mesmo no site
do Senado, na página sobre a tramitação legislativa de proposições, a maioria das
manifestações dos internautas é contrária à aprovação do texto.
Recuperação da economia
O senador Paulo Bauer (PSDB-SC), defende a terceirização como instrumento para a
recuperação econômica do País, destacando também que este formato é presente na
maioria dos países desenvolvidos. Bauer, entretanto, entende que é preciso assegurar
melhores condições de trabalho para os terceirizados.
Apesar do discurso, o senador ainda não definiu se é a favor da terceirização ampla
ou restrita. O senador informou por meio de sua assessoria que isso será definido ao
longo da discussão na Casa. Disse que está ouvindo a indústria e o trabalhador para
definir, mas entende que essa é uma forma de desburocratizar o mercado e abrir mais
vagas de trabalho.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade-AP) também apresentou uma
proposta (PLS 339/2016 ) que proíbe a terceirização das atividades-fim, assim como
a terceirização por pessoas físicas, práticas permitidas pelo projeto da Câmara. “É uma
matéria para garantir proteção ao operário”, explicou.
A proposta de Randolfe só considera lícito o contrato quando a terceirização estiver
relacionada às atividades-meio da contratante, que ele chama de “não inerentes”, ou
em caso de trabalho temporário.
Projeto unifica data de pagamento de empregados de grandes empresas
15/02/2017 - Fonte: Portal Contábil
Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados permite que empresas que
possuem filiais em localidades diferentes possam pagar os salários de todos os seus
empregados na mesma data, ainda que acordos ou convenções coletivas estipulem
dias diferentes.

O projeto (PL 5245/16) foi apresentado pelo deputado Bonifácio de Andrada (PSDBMG) e altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452/43).
“O objetivo do projeto é permitir que as empresas possam se organizar de forma mais
adequada, estabelecendo um regime geral de pagamento unificado”, disse o deputado.
Segundo ele, a unificação de datas beneficia empregados que são transferidos para
unidades situadas em outros locais. A prática de pagamento em dias diferentes
prejudica os transferidos, “gerando verdadeira distorção para inúmeros empregados
de uma mesma empresa”.
Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo nas comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e Constituição e Justiça e de Cidadania.


PL-5245/2016

Fechamento de 72 mil pequenas lojas amplia abismo com as grandes redes
15/02/2017 - Fonte: Portal Contábil
Cerca de 66% dos 108,7 mil pontos de venda encerrados em 2016 foram de
empresas com até 49 funcionários, reduzindo a fatia desses varejistas e
indicando a elevação da concentração no setor
Dos 108,7 mil pontos de venda fechados no varejo no ano passado, 66,7% foram de
micro e pequenas empresas (72,3 mil lojas). O resultado aumentou o abismo entre as
maiores e menores, em termos de participação, e escancarou um desfecho que já
vinha se desenhando: o de que o comércio sairá da crise com uma concentração muito
superior a que tinha quando entrou.
“Os resultados do ano passado e de 2015 sem dúvida geraram uma concentração
maior no setor”, afirma o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) – entidade responsável pelo estudo -, Fabio Bentes.
Segundo a associação, a participação das micro e pequenas no total de lojas do ramo
era de 98,7% ao final de 2015 – quando havia 3,9 milhões de unidades. A estimativa
de Bentes é que com o resultado de 2016 a fatia tenha diminuído entre 0,7 a 1 ponto
percentual. Em termos de faturamento, ele ressalta que a queda na participação deve
ter sido ainda maior.
Ao final de 2014, conta, as micro e pequenas representavam 40% de todo o
faturamento do varejo. Após os dois anos de recessão ele estima que esse percentual
possa ter caído para 30%. “Com a crise é natural que as pequenas se saiam pior: elas
têm menos capacidade de negociar, e não têm poder para roubar o cliente das
grandes”, diz.
O analista da Unidade de Atendimento Setorial Comércio e Serviços do Sebrae
Nacional, Ricardo Villela, também afirma que essas varejistas foram mais afetadas.
“As micro e pequenas têm menos acesso ao crédito, e as possibilidades de redução
das despesas e de racionalização operacional são menos flexíveis”, diz.
Segundo ele, muitos dos fechamentos de micro e pequenas lojas vistos em 2016
ocorreram em empresas com poucos anos de vida, até em função do crescimento do

empreendedorismo por necessidade. “Pessoas que perderam o emprego acabaram se
aventurando no empreendedorismo, muitas vezes sem nenhuma experiência e sem
terem se preparado adequadamente”.
Na visão do presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de
Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, o aumento da concentração é um movimento
natural em momentos de recessão. “Toda crise acaba levando a movimentos de
incorporações e fusões e a atividade saí mais concentrada do que era antes, até por
conta dessa eliminação das empresas da base”, diz.
De acordo com o executivo, considerando a dimensão e duração da recessão atual o
impacto será muito grande. “Vamos ter um reflexo significativo nos índices de
concentração”, prevê Felisoni.
Outro ponto que deve impactar na participação das pequenas dentro do setor é que
na hora da retomada as grandes sairão na frente. Para Bentes, da CNC, essas
empresas devem dar sinais de recuperação mais rápido. “A tendência é que elas
apresentem um saldo positivo de aberturas antes das micro e pequenas”, diz.
Felisoni, do Ibevar, concorda: “Não vamos ver um movimento rápido de retomada das
aberturas de lojas, mas nesse processo as pequenas também terão maior dificuldade.”
Recuperação lenta
Nos últimos dois anos o varejo fechou com saldo negativo somado de 210,6 mil lojas.
O valor é maior do que o total de aberturas visto desde 2010 até 2014 (quando o ramo
abriu 202,7 mil pontos de venda). Diante dos dados, Bentes diz que deve demorar
pelo menos quatro anos para o setor retomar ao patamar pré-crise.
“Os últimos dois anos anularam todo a alta dos cinco anos que antecederam. Se a
partir de 2018 o varejo tiver um avanço médio anual de 50 mil lojas, vamos demorar
cerca de quatro anos para voltar ao número de unidades que tínhamos antes da
recessão”, finaliza.

