
 

 

20 DE FEVEREIRO DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSO  SINDIMETAL/PR: COMO EVITAR CAUSAS TRABALHISTAS 

 NOVOS PROJETOS DE LEI 

 CONFIANÇA DA INDÚSTRIA CAI 1,8 PONTO EM FEVEREIRO ANTE JANEIRO, DIZ 

PRÉVIA DA FGV 

 CRESCE NÚMERO DE PESSOAS QUE ABREM EMPRESA APÓS DEMISSÃO, SEM PLANEJAR 

 RECEITA FEDERAL AUMENTA FISCALIZAÇÃO NAS EMPRESAS 

 EMPRESAS DEIXARAM DE DEPOSITAR R$ 24,4 BILHÕES NO FGTS 

 BRASIL TERIA DE CRESCER 3,7% AO ANO PARA GARANTIR BENEFÍCIOS 

 GOVERNO MAPEIA SINAIS DE RETOMADA NA ECONOMIA 

 PARA ECONOMISTAS, CENÁRIO AINDA É DE CAUTELA 

 CINCO MIL FUNCIONÁRIOS PEDEM PARA SAIR DOS CORREIOS 

 CORREÇÃO: PANEX FECHA FÁBRICA NO ABC E VAI DEMITIR 200 

 CONGRESSO RECEBE PROJETO QUE ELIMINA MULTA ADICIONAL EM DEMISSÃO SEM 

JUSTA CAUSA 

 INFORMALIDADE E DESEMPREGO PODEM EMPURRAR APOSENTADORIA PARA OS 70 

ANOS 

 APOSENTADORIA NO BRASIL PODE FICAR MAIS DIFÍCIL DO QUE EM PAÍSES RICOS 

 REGRA DE TRANSIÇÃO NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DEVE SER MODIFICADA NO 

CONGRESSO 

 2017 SERÁ ANO DE INFLEXÃO PARA O BRASIL E PIB VAI VOLTAR A CRESCER, DIZ 

SANTANDER 

 LIMINAR CAI E CAIXA PODE VOLTAR A ABRIR AOS SÁBADOS 

 EMPRESA DE CIANORTE REINVENTA CÓDIGO DE BARRAS USANDO 

RADIOFREQUÊNCIA 

 POLÍTICOS E EMPRESÁRIOS: UMA RELAÇÃO NA CORDA BAMBA 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/curso-como-evitar-causas-trabalhistas/
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_03.2017%5B73961%5D.pdf
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-%C2%91mapeia%C2%92-sinais-de-retomada-na-economia/
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 PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA CRESCE 55% EM 2016 

 APÓS QUEDA HISTÓRICA, VAREJO PODE TER ESTABILIDADE PUXADA POR CRÉDITO 

EM 2017 

 NÃO HAVERÁ RECUPERAÇÃO EXPRESSIVA SEM EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS 

 PSA INVESTIRÁ € 200 MILHÕES PARA MODERNIZAR FÁBRICA NA FRANÇA 

 FALHA HUMANA ACELERA CHEGADA DE CARROS TOTALMENTE AUTÔNOMOS 

 ZF LANÇA MÓDULO HÍBRIDO PARA CÂMBIO DE DUPLA EMBREAGEM 

 VENDAS DO GRUPO VW RECUAM 4% EM JANEIRO 

 SETOR DE AUTOPEÇAS PRECISA EXPORTAR, MAS NÃO É FÁCIL VIRAR A CHAVE 

 COMUNICAÇÃO E CHEFIA PODEM AJUDAR A USAR DESAVENÇAS COMO FONTE DE 

IDEIAS 

 ACIONISTAS PLANEJAM QUE VALE SEJA SOCIEDADE SEM CONTROLE DEFINIDO 

 GROB COMPRA EMPRESA ITALIANA FABRICANTE DE MÁQUINAS E SISTEMAS PARA 

MOTORES ELÉTRICOS 

 SKA AGORA OFERECE SERVIÇO DE IMPRESSÃO 3D STRATASYS 

 A HAIMER ASSINA UM ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A DMG MORI 

 MUNDO NÃO ESTÁ PREPARADO PARA CRISE, DIZ EX-ECONOMISTA-CHEFE DO FMI 

 MERCADO FINANCEIRO ESPECULA QUE NOTA DE CRÉDITO DO BRASIL MELHORE 

 MERCADO: FORD É ELEITA UMA DAS EMPRESAS MAIS ADMIRADAS DO MUNDO 

 OTIMISMO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TEM SIDO ALTERNATIVA PARA CRISE 

 COMO FUNCIONA EMPRESA SUECA QUE DECIDIU NÃO TER CHEFES 

 EM BUSCA DE POPULARIDADE, ALA POLÍTICA QUER ISENÇÃO MAIOR NO IMPOSTO DE 

RENDA 

 PROJETO AMPLIA O USO DE PRECATÓRIOS PARA ABATER OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

CÂMBIO 

EM 20/02/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,084 3,084 

Euro 3,275 3,277 
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Curso  SINDIMETAL/PR: Como evitar causas trabalhistas 

20/02/2017 - Fonte: SINDIMETAL/PR 

 
O  SINDIMETAL/PR  convida para o curso abaixo. 

 

 
 

NOVOS PROJETOS DE LEI 

20/02/2017 - Fonte: FIEP 
 

Confira os “Novos Projetos de Lei” apresentados na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.  

Departamento de Assuntos Legislativo nº 03 XIII . 17 de fevereiro de 2017   
 

ÍNDICE 
 
 NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL 

 
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 

 
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
 

DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública 
PL 6813/2017 do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) 
Divulgação das atas de julgamento de processos licitatórios 

PL 6820/2017 do deputado Vitor Valim (PMDB/CE) 
  

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
Contagem do prazo processual trabalhista em dias úteis 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/curso-como-evitar-causas-trabalhistas/
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_03.2017%5B73961%5D.pdf


PL 6823/2017 do deputado Victor Mendes (PSD/MA) 
Constituição do Conselho Administrativo de Apelação no âmbito do Ministério do 
Trabalho 

PL 6830/2017 da deputada Jozi Araújo (PTN/AP) 
  

DURAÇÃO DO TRABALHO 
Redução de jornada e salário da mulher com filho em idade de educação básica 

PL 6829/2017 do deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) 
  
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO 

Afastamento do trabalho durante o período menstrual da empregada 
PL 6784/2016 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 

  
SISTEMA TRIBUTÁRIO 
CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

Definição de parâmetro para apuração do ganho de capital 
PL 6816/2017 do deputado Hildo Rocha (PMDB/MA) 

  
OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 
Vedação do registro de créditos inscritos em Dívida Ativa em cadastros de 

inadimplentes mantidos por entidades privadas 
PLS-C 11/2017 do senador Raimundo Lira (PMDB/PB) 

Responsabilidade dos administradores de bens de terceiros 
PLS 3/2017 do senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA) 
  

INTERESSE SETORIAL 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

Definição do conceito de alimentos integrais 
PL 6797/2017 do deputado Aelton Freitas (PR/MG) 
  

INDÚSTRIA DE BEBIDAS 
Limitação de horário para a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas 

PL 6800/2017 do deputado Cabo Sabino (PR/CE) 
Aposição de aviso nos rótulos de bebidas de qualquer teor alcoólico 
PL 6831/2017 do deputado Cajar Nardes (PR/RS) 

  
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

Alerta em embalagens de cosméticos sobre a realização de testes em animais 
PL 6824/2017 do deputado Victor Mendes (PSD/MA) 
  

INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO 
Cobertura de serviços móveis de telecomunicações em rodovias federais e estaduais 

PLS 5/2017 do senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB) 
  

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS 
Desoneração de bicicletas, suas partes, peças e acessórios 
PL 6802/2017 do deputado Felipe Carreras (PSB/PE) 

  
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

Alerta pelo fabricante em caso de suspensão da fabricação de produto farmacêutico 
por nocividade à saúde humana  
PL 6810/2017 do deputado Flavinho (PSB/SP) 

 
 



Confiança da indústria cai 1,8 ponto em fevereiro ante janeiro, diz prévia da 

FGV 

20/02/2017 - Fonte: Diário do Grande ABC 

 

 
 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de fevereiro 
ficou em 87,2 pontos, o que significa recuo de 1,8 ponto em relação ao resultado final 

de janeiro, que foi de 89,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta 
segunda-feira, 20. O resultado representaria uma devolução de parte da alta de 4,3 

pontos entre dezembro e janeiro. 
 
Na comparação com fevereiro do ano passado, sem ajuste, a prévia aponta alta de 

12,7 pontos na confiança. Em janeiro, a alta tinha sido de 10,5 pontos na mesma base 
de comparação. 

 
A prévia de fevereiro demonstra que o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 1,3 ponto, 
para 85,7 pontos. Enquanto isso, o Índice de Expectativas (IE) caiu 2,2 pontos, para 

88,8 pontos. 
 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria diminuiu 0,3 ponto 
porcentual e atingiu 74,3%, segundo a prévia da Sondagem da Indústria de fevereiro 
divulgada pela FGV. O resultado, já livre de influências sazonais, é inferior ao apurado 

no resultado final da sondagem de janeiro (74,6%). 
 

A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 783 empresas 
entre os dias 1º e 16 deste mês. O resultado final da pesquisa para fevereiro será 
divulgado no próximo dia 24. 

 

Cresce número de pessoas que abrem empresa após demissão, sem planejar 

20/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Danilo Verpa/Folhapress 

 

 

O psicólogo Samuel Lana, 33, em São Paulo; ele abriu uma fábrica de skate após 
ser demitido 
 

A crise tem levado muitos brasileiros a abrir pequenos negócios sem nenhum 
planejamento. Esse fenômeno tem nome: é o empreendedorismo por necessidade.  

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2510628/confianca-da-industria-cai-1-8-ponto-em-fevereiro-ante-janeiro-diz-previa-da-fgv
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1859863-cresce-numero-de-pessoas-que-abrem-empresa-apos-demissao-sem-planejar.shtml


Ele ocorre quando uma pessoa perde o emprego e, sem fonte de renda, decide 
empreender. Em 2016, 12,3 milhões de pessoas ficaram desempregadas no país, 
segundo o IBGE.  

 
A organização da Feira do Empreendedor, do Sebrae-SP, calcula que 80% dos 

atendimentos realizados nessa edição têm como objetivo resolver problemas de quem 
abriu um negócio às pressas.  

 
A GEM (Global Entrepreneurship Monitor), pesquisa da London Business School feita 
em dez países, detectou que o fenômeno segue o desdobramento da crise brasileira: 

entre 2014 e 2015, o índice de empresas abertas por necessidade no país cresceu de 
29% para 43,5%. Foram entrevistados 2.000 empreendedores no Brasil.  

 
O psicólogo Samuel Lana, 33, diz que se viu forçado a abrir um negócio quando perdeu 
o emprego, em 2011. Amante de skate, não gastou muito tempo para definir em qual 

ramo iria entrar. Ele criou com mais dois amigos uma fábrica do produto em Jaguariúna 
(SP), em 2012.  

 
"Não estudamos o mercado e tivemos transtornos com a importação das peças. Nossos 
gastos acabavam superando o valor das vendas."  

 
Após um ano e meio de operações e 650 skates produzidos, a fábrica fechou em 2013 

—e com dívida.  
 
"Não tínhamos um plano de negócio e tudo o que a gente decidia hoje, mudava no dia 

seguinte", pontua. Hoje, Lana segue à frente de outra empresa, só que optou por um 
modelo já pronto: uma franquia do ramo imobiliário.  

 
A administradora Valdirene Diniz, 36, de Suzano (Grande SP), ainda não voltou aos 
trilhos após ter sido demitida, em 2012.  

 
Desde 2015 ela tenta erguer a Sr. Brigadeiro e a Sra. Beijinho, que produz doces com 

recheios como tequila e especiarias. "Quando perdi o meu emprego, entrei em 
depressão. Não é fácil manter um negócio próprio, mas sinto que ele pode crescer", 
afirma.  

 

 

Danilo Verpa/Folhapress 

 

 

As sócias Priscila Lançoni (esq.) e Fabiana Nemer, em SP 

   

PLANEJAMENTO  
Para Paulo Ribeiro, gerente do Sebrae-SP, uma empresa só prospera se consumir, ao 

menos, seis meses de planejamento. "Nesse intervalo, o empresário vai estudar se o 
produto ou serviço que ele oferece tem demanda e quais são os custos e os entraves."  



Foi o que fez a administradora Fabiana Nemer, 45. Ela e mais uma sócia criaram a 
Vilight, empresa de São Paulo que desenvolve dietas para atletas e pessoas que 
passaram por cirurgia bariátrica.  

 
"Experimentamos a comida da concorrência e selecionamos o que era bom e o que 

não era para a nossa cozinha", diz a administradora.  
 

Nemer diz que foi impactada pela crise, mas a empresa segue firme. "Tive que demitir 
dez funcionários porque os pedidos caíram 35%. Foi o planejamento que nos salvou."  
"A dica universal é começar pequeno em um ramo que, de fato, já conhece", afirma 

Igor Piquet, gestor de aceleração de negócios da Endeavor.  
 

Muita gente quebra, diz ele, por investir mais que do que o lucro suporta. 
Ribeiro, do Sebrae-SP, chama a atenção para outro detalhe: a caixinha dos 
imprevistos. "O empresário precisa guardar um recurso para cobrir gastos não 

planejados."  
 

Conheça cursos que ajudam a planejar atividades  
SUPER MEI 
Instituição Sebrae-SP 

O que é oferece soluções de gestão, conhecimento técnico e acesso ao crédito 
Custo gratuito 

Modalidade presencial, com carga horária entre 28h e 48h 
Inscrições podem ser feitas ao longo do ano todo 
Informações supermei.sebraesp.com.br ou 0800-570-0800  

CAFÉ COM EMPREENDEDORAS 
Instituição Rede Mulher Empreendedora 

O que é mulheres de SP recebem uma vez por mês capacitação em diversas áreas 
Custo até R$ 50 
Modalidade presencial 

Inscrições até 23 de março 
Informações redemulherempreendedora.com.br  

SCALE-UP 
Instituição Endeavor 
O que é* seleciona 200 empreendedores e mostra como atacar problemas das 

empresas 
Custo de R$ 200 a R$ 1.000 

Modalidade presencial (um encontro por mês) e aulas a distância durante sete 
meses 
Inscrições até 5 de março 

Informações scaleupendeavor.org.br  
RUA 

Instituição Ubuntu 
O que é trabalha os talentos da pessoa e mapeia caminhos para buscar novos 

negócios 
Custo R$ 2.650 (em SP) 
Modalidade presencial ou a distância; tem duração de quatro meses e meio 

Inscrições até 10 de março 
Informações redeubuntu.com.br/rua/inscricao  

 
 
 

 
 

http://supermei.sebraesp.com.br/
http://redemulherempreendedora.com.br/
http://www.scaleupendeavor.org.br/
http://redeubuntu.com.br/rua/inscricao


Receita Federal aumenta fiscalização nas empresas 

20/02/2017 - Fonte: Tribuna PR 
 

A Receita Federal vai ampliar em 2017 a fiscalização da contribuição previdenciária 
paga pelas empresas. Um dos focos serão empresas exportadoras que foram 

desoneradas. As empresas que têm trabalhadores expostos a riscos do ambiente de 
trabalho e que pagam uma contribuição maior à Previdência Social também estão no 

alvo da Receita.  
 
No plano anual de fiscalização, que será anunciado nesta semana, as empresas 

desoneradas da folha de pagamentos serão priorizadas. A Receita identificou indícios 
de que as companhias exportadoras, que também possuem atividade voltada para o 

mercado doméstico, estariam “desviando” a folha de trabalhadores para o lado 
exportador da empresa, desonerado da contribuição.  
 

Cerca de 14 mil empresas que optaram falsamente pelo Simples – sistema simplificado 
de tributação, que permite um pagamento menor da contribuição previdenciária -, já 

caíram na malha fina da Receita. Elas terão 60 dias para se explicar. Se não o fizerem, 
serão autuadas a partir de maio. O tamanho da fraude chega a R$ 511 milhões. A 
multa pode chegar a 225%.  

 
Para a Receita, a complexidade do modelo de desoneração da folha criado no País 

abriu brechas para sonegação. Desde 2016, a Receita montou uma força-tarefa com 
a elite dos auditores fiscais do País para investigar fraudes tributárias praticadas pelas 
empresas que foram contempladas pela desoneração da folha de pagamentos – o 

benefício começou em 2014.  
 

Segundo o subsecretário de fiscalização da Receita, Iágaro Jung Martins, a 
arrecadação da contribuição tem caído depois da desoneração, aumentando o rombo 
da Previdência. Para o secretário, a fraude das empresas que se declaram do Simples 

é “primária” diante do sistema de cruzamento da Receita, mas mostra o alcance das 
fraudes.  

 
Essas empresas se declararam como optantes do Simples na Guia de Recolhimento do 
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) e, assim, não apuraram a 

contribuição patronal de 20%, nem o valor do Grau de Incidência de Incapacidade 
Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (Gilrat) sobre o valor da 

folha de salários.  
 
O aperto na fiscalização ocorre no momento em que o tamanho das renúncias 

previdência está no centro das discussões da proposta da reforma da Previdência. Só 
em 2016, as renúncias eram 30% do déficit da Previdência de R$ 149,7 bilhões.  

 

Empresas deixaram de depositar R$ 24,4 bilhões no FGTS 
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Empregados que verificarem que não há saldo ou que o valor depositado pelas 

empresas em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está diferente 
do que o previsto deverá procurar a Justiça para buscar receber o dinheiro.  

 
A possibilidade de saque dos recursos de contas inativas fez aumentar a procura por 
informações sobre depósitos do fundo. Especialistas ouvidos pelo Broadcast, serviço 

de notícias em tempo real do Grupo Estado, afirmam que os trabalhadores que 
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identificarem irregularidades devem entrar com ação informando o período em que 
trabalharam e apresentar comprovantes, como contracheques e carteira de trabalho.  
De acordo com o advogado Carlos Eduardo Vianna Cardoso, sócio do setor trabalhista 

do escritório Siqueira Castro, com a abertura do prazo para sacar os recursos pelo 
governo, os trabalhadores poderão inclusive questionar casos que já estariam 

prescritos.  
 

Por lei, o trabalhador tem direito de ajuizar ações em questões trabalhistas até dois 
anos após o desligamento da empresa. “Se ele só agora percebeu que não há saldo 
em uma conta que deveria ter e, por exemplo, já se passaram mais de dois anos, pode 

haver uma rediscussão da prescrição por conta do fato novo, que é a possibilidade de 
sacar o recurso”, afirma.  

 
Sem depósitos  
De acordo com dados da Procuradoria da Fazenda Nacional, 198.790 empresas estão 

inscritas em dívida ativa por débitos no FGTS. Cerca de 7 milhões de trabalhadores 
não tiveram o depósito do fundo feito corretamente. As dívidas somam R$ 24,4 bilhões 

– a maior parte no Estado de São Paulo, com R$ 8,6 bilhões.  
 
Os valores inscritos em dívida ativa referem-se aos créditos dos trabalhadores que 

foram objeto de fiscalização por parte dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho 
e também encaminhados pela Justiça Trabalhista.  

 
As empresas que não fizeram os depósitos corretamente entram em uma lista de 
devedores e podem ficar sem receber certidões necessárias, por exemplo, para 

participar de licitações públicas.  
 

Atualmente, o governo está com um programa de regularização tributária aberto que 
exige que as empresas estejam em dia com as obrigações com o FGTS. Isso pode 
levar empresas a recolherem valores que serão depositados nas contas dos 

trabalhadores antes do prazo final para saque, que é 31 de julho.  
 

Saque  
Na terça-feira, o governo divulgou o calendário para o saque das contas inativas no 
FGTS, calculando em R$ 35 milhões a injeção de recursos na economia. Poderão ser 

sacados saldos de contas inativas de trabalhadores que foram demitidos por justa 
causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015.  

 
O calendário prevê saques a partir de 10 março, de acordo com a data do nascimento 
do beneficiário, até 31 de julho. Segundo o governo, esse prazo não será prorrogado.  

Cerca de 10 milhões de trabalhadores poderão sacar o dinheiro. Neste domingo, 
agências da Caixa abrirão para orientar quem tem dúvida sobre o saque dos recursos. 

 

Brasil teria de crescer 3,7% ao ano para garantir benefícios 
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Por causa de fatores demográficos não é possível mais adiar a reforma da Previdência, 

mostra estudo dos economistas Fernando de Holanda Barbosa Filho e Bruno Ottoni, 
pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV). Com o envelhecimento natural da população seria necessário que a 
economia crescesse, na média, 3,7% ao ano até 2050 para estabilizar o déficit da 
Previdência como proporção do PIB.  
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Isso se não houver alta no valor dos benefícios. Se o valor da aposentadoria crescer, 
por exemplo, 1% ao ano acima da inflação, o crescimento econômico teria de ser de 
4,7% ao ano. Dados compilados pelo estudo apontam para déficit da Previdência de 

2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), considerando os 12 meses até agosto de 2016.  
“Por causa da demografia, vamos triplicar o número de benefícios com o mesmo 

número de contribuintes”, diz Barbosa Filho, que hoje apresenta o estudo em 
seminário sobre a reforma da Previdência na FGV do Rio.  

 
A relação entre benefícios e contribuintes mudará porque, ano passado, pessoas entre 
15 e 64 anos responderam por 70% do total da população, mas, em 2050, 

responderão por 64%. Enquanto isso, a fatia das pessoas com 65 anos ou mais, que 
era de 8,3%, passará a 22,4%.  

 
Os pesquisadores comparam a mudança demográfica no Brasil com outros países. 
Enquanto no Brasil a fatia das pessoas com 65 anos ou mais na população dobrará de 

7% para 14% em 21 anos (de 2011 a 2032), na França isso ocorreu em 115 anos (de 
1865 a 1980). Nos EUA levou 69 anos, encerrados em 2013.  

 
Nesse quadro demográfico, como um crescimento econômico de 3,7% a 4,7% ao ano 
por tanto tempo é improvável, a saída é mexer na regra da Previdência, segundo 

Barbosa Filho. A demografia também tornaria inútil, em sua visão, a discussão sobre 
se há ou não déficit (ou qual seu tamanho) na Previdência.  

 
Para críticos da reforma, como algumas contribuições que deveriam ser destinadas à 
Previdência (como a CSLL) são usadas para outros gastos do Tesouro, o saldo negativo 

entre o que se paga a aposentados e pensionistas e o que se arrecada, principalmente 
na contribuição sobre a folha de pagamentos, não seria no nível informado pelo 

governo. “É impossível não fazer nada. Ter ou não déficit é irrelevante”, rebate 
Barbosa Filho. O estudo também mostra que a fixação de idade mínima não 
prejudicará os mais pobres.  

 
De acordo com o estudo, quem se aposenta por tempo de contribuição, muitas vezes 

antes da idade mínima de 65 anos proposta na reforma, geralmente recebe mais. Na 
média, o valor do benefício é de R$ 1.681. Já o valor médio de quem se aposenta por 
idade, e tem de comprovar 15 anos de contribuição, conforme a regra atual, é de R$ 

805.  
 

Diante dos dados, Barbosa Filho acha que a reforma da Previdência proposta pelo 
governo de Michel Temer está correta em atacar várias frentes para reduzir tanto o 
acesso à aposentadoria (com a regra da idade mínima) quanto o valor dos benefícios 

(mudando o cálculo para receber o valor máximo).  
 

Segundo o estudo, a Previdência paga hoje 2,1 benefícios para cada pessoa de 65 
anos ou mais. Se fosse pago 1,2 benefício por pessoa, em média, seria possível 

estabilizar o déficit, até 2050, com crescimento médio da economia de 2,4% ao ano. 
Do contrário, seria preciso multiplicar por três o valor da contribuição de trabalhadores 
e empresas. 

 

Governo mapeia sinais de retomada na economia 
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Os sinais positivos que começam a aparecer na economia elevam o otimismo, ainda 

que cauteloso, dentro do governo para o ano. A expectativa da equipe econômica é 
de que, ao fim do último trimestre, o Brasil esteja crescendo a um ritmo de 2% em 
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relação ao mesmo trimestre de 2016. “Devemos ter crescimento neste primeiro 
trimestre. O ponto da virada parece ter sido em dezembro”, diz o secretário de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk. 

 
A Fazenda vem mapeando a intensidade do “vigor” da retomada nesses três meses. 

Até o momento, identificou pelo menos cinco importantes sinais de que o período de 
recessão econômica, que atravessou 11 trimestres consecutivos, está ficando para 

trás. 
 
Nas contas do ministério, esboçam reação os setores de agronegócio, com uma safra 

recorde; automobilístico, com a normalização dos estoques; de bens não duráveis, 
com o aumento do consumo, sobretudo em super e hipermercados; o minério de ferro, 

com o aumento do preço no mercado internacional; e a construção civil, beneficiada 
pelas medidas recentes de ampliação do Minha Casa, Minha Vida e elevação para R$ 
1,5 milhão do limite de compra da casa própria com recursos do FGTS. 

 
Alguns indicadores também sinalizam a retomada, como o aumento de licenciamento 

de veículos e o aumento da confiança do consumidor e do empresário. Para a equipe 
econômica, dessa vez é um “crescimento de verdade”, sem artificialismos do passado 
recente. O PIB pode até mesmo surpreender e superar 1% (a previsão oficial até o 

momento), mas a estratégia agora é não contar com um cenário melhor para não ter 
de ficar “torcendo” depois. 

 
Para o presidente do Insper, Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica, 
porém, o Brasil ainda não está numa trajetória de crescimento sustentado. Segundo 

ele, para crescer a patamares de 3%, por exemplo, é preciso levar à frente a agenda 
de aumento da produtividade, que está estagnada no País. Mas ele pondera que há 

agora uma janela de oportunidade aberta, com a melhora da perspectiva das contas 
públicas. Ela dá um fôlego até 2018 para abrir essa agenda. A maior preocupação é 
de a crise financeira dos Estados contaminar a retomada, levando à crise social. 

 
A economista Sílvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de 

Economia (Ibre), da FGV, diz que o crescimento virá “devagar”, como deve ser depois 
do “desarranjo” recente da economia. O Ibre foi uma das primeiras instituições no ano 
passado a perceber que a retomada não começaria em 2016, como se imaginava 

inicialmente. Agora, projeta uma retomada começando no primeiro trimestre. 
 

Segundo Sílvia, a perspectiva é de alta de 0,4% nesse período. Ele alerta, no entanto, 
que metade desse crescimento será decorrente da agricultura. O setor de serviços 
continuará muito fraco. Somente no segundo trimestre é que a retomada começa a 

ser mais disseminada. E o aumento do emprego formal só começará em 2018. 
 

Renda 
Para o governo, a queda surpreendente da inflação neste início de ano ajuda na 

retomada da economia, porque aumenta a renda real do brasileiro, favorecendo o 
consumo de bens não duráveis. O ponto alto da retomada, no entanto, é a exuberância 
do setor agrícola, com a estimativa de safra de 220 milhões de toneladas de grãos e 

crescimento de 20% em relação a 2016. 
 

Na indústria, as informações são de que nove setores estão reagindo: máquinas e 
equipamentos; produtos de metal; perfumaria, produtos de limpeza; calçados e 
artigos de couro; borracha e plástico; mobiliário; veículos, reboques, carrocerias; 

vestuário e acessórios; e informática, produtos eletrônicos e ópticos. 
 



O comércio também estaria começando a dar alguns sinais de melhora, mas o primeiro 
trimestre é tradicionalmente mais fraco para esse setor. 
 

Para economistas, cenário ainda é de cautela 
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A economia brasileira deve voltar ao terreno ligeiramente positivo no primeiro 

trimestre deste ano, após enfrentar a mais longa e profunda recessão, aponta pesquisa 
do Projeções Broadcast.  
 

Entre 30 instituições financeiras e consultorias consultadas, a maioria espera um 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre janeiro e março, apesar de essa 

avaliação não ser consensual entre os analistas. O levantamento mostra que há quem 
projete estabilidade e até uma pequena queda da atividade no período. De toda forma, 
na média, o avanço esperado é de 0,25% na comparação como último trimestre de 

2016. Para o ano de 2017, a projeção é de um crescimento em torno de 0,50%.  
 

Parte dos economistas ouvidos pela reportagem do Estado acredita que o pior 
momento pode ter ficado para trás, ponderando que este ano será de transição. Mas 
há aqueles que consideram o quadro ainda muito ruim.  

 
Mas, mesmo entre os otimistas, o cenário é de cautela em relação à recuperação. Boa 

parte deles acredita que a economia pode ter parado de piorar na virada do ano, o 
que já é tido como um e avanço.  
 

Casca de banana. No entanto, há riscos políticos que podem atrapalhar a recuperação. 
“Casca de banana não falta”, alerta o ex-diretor do Banco Central, o economista 

Alexandre Schwartsman, em referência à não aprovação da reforma da Reforma da 
Previdência, de acordo com moldes previstos.  
 

A maioria dos entrevistados concorda que hoje não há motores potentes para 
impulsionar a atividade. Eles depositam as expectativas na queda da taxa de juros 

combinada com a redução da inflação para incentivar o consumo e, assim, trazer de 
volta o crescimento.  
 

Depoimentos:  
José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio:  

“Há vários indicadores que tendem a sugerir que a economia está chegando, se já não 
chegou, no fundo do poço: o número de veículos pesados nas rodovias, a produção de 
papelão ondulado, a confiança dos consumidores e empresários.  

 
São indicadores que antecedem o nível de atividade. Eles mostram que efetivamente 

há uma estabilização na queda ou, quem sabe, um início de retomada. Isso deve fazer 
com que o desemprego em algum momento comece a cair.  

 
Pelas nossas estimativas, o desemprego deve começar a recuar no último trimestre 
de 2017. Como a inflação está caindo, isso deve provocar uma elevação do salário real 

das pessoas empregadas.  
 

A estabilização do desemprego e o aumento do salário real vão gerar a elevação da 
folha de salários da economia e provocar um avanço do consumo. Além disso, a 
redução dos juros deve, em algum momento, voltar a impulsionar o crédito.  
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Os recursos disponíveis das contas inativas do FGTS também vão ajudar. Existe um 
conjunto de reformas e de atitudes que está criando uma credibilidade que não se 
tinha no passado. A pinguela está virando ponte e alguns alicerces foram feitos.” 

(Márcia de Chiara)  
 

Luiz Carlos M. de Barros, ex-presidente do BNDES:  
“A economia já está reagindo. No Brasil os ciclos econômicos são muito mais 

acentuados do que em outras economias. Passamos da euforia para desespero em 
dois a três anos, como aconteceu agora. Hoje estamos lá em baixo no ciclo, batemos 
no fundo do poço.  

 
Na medida que o governo Temer, com a equipe econômica de qualidade e de 

credibilidade, começou a fazer as coisas certas, é uma questão de tempo para o ciclo 
voltar a expandir. A recuperação precisa de duas condições: as condições do ciclo 
econômico que está se vivendo e a ancoragem no futuro. Por isso, as reformas são 

tão importantes.  
 

O déficit em conta corrente, que era de 5%, hoje é de 1%. Isso dá credibilidade, o 
real se valoriza e força uma desinflação, que acaba se acelerando pela ociosidade da 
economia. O desemprego é o último que se recupera. O que vai começar a acontecer 

é que os trabalhadores vão perder o medo de ficar desempregados.  
 

Na hora que isso ocorrer, como a renda de quem se manteve empregado está 
preservada, e até subiu em termos reais, esse pessoal vai perceber que há espaço 
para voltar a consumir. Esse é o primeiro movimento da economia real.” (Márcia De 

Chiara)  
 

Zeina Latif, economista-chefe da XP:  
“Vejo sinais de estabilização, não de reação, o que, nesta altura do campeonato, é 
uma boa notícia. Tivemos uma surpresa muito negativa no PIB (Produto Interno Bruto) 

do terceiro trimestre. Provavelmente vamos ter uma leitura negativa também no 
quarto trimestre.  

 
Mas, quando observamos a evolução dos indicadores ao longo do último trimestre, há 
razões para vermos sinais de estabilidade, ainda que num patamar muito baixo. Não 

temos motores para puxar o crescimento. Temos uma safra agrícola positiva com seus 
efeitos de segunda ordem. Mas, infelizmente, isso não é puxador de crescimento. 

Precisamos ter o corte de juros se traduzindo em normalização do crédito. Imagino 
que isso ocorrerá só para meados do ano. A retomada não é algo já dobrando a 
esquina.  

 
É claro que estamos mudando o ritmo da economia, trocando a marcha. Antes, 

estávamos acelerando a queda e agora estamos indo para o ponto morto. Nesse 
cenário, é claro que alguns setores vão na frente, claro que a gente vai ter histórias 

de sucesso aparecendo. Mas, no nível macroeconômico, vamos ter de esperar um 
pouquinho mais. Este ano ainda é de transição.” (Márcia De Chiara)  
 

José Luís Oreiro, professor da UFRJ:  
“A situação é bem difícil. Vamos parar de piorar, mas retomar o crescimento são outros 

500. São coisas diferentes. Estamos diminuindo o ritmo de piora. Talvez agora neste 
primeiro trimestre a gente pare de piorar. Ou seja o PIB (Produto Interno Bruto) do 
primeiro trimestre de 2017 pode ser igual ou ligeiramente maior do que o PIB do 

último trimestre de 2016.  
 



Para que a economia possa sair da crise, em que ela está funcionando abaixo do 
produto potencial, é preciso ter expansão da demanda. Entretanto, não estou vendo 
vetor de crescimento da demanda para 2017: nem consumo, nem investimento, nem 

gasto do governo, nem exportações. O que poderia talvez ajudar um pouco seria 
destravar as concessões de obras de infraestrutura. Mas não tenho visto muita 

movimentação do governo nesse sentido.  
 

Podemos ficar muito tempo nessa posição de equilíbrio, com subutilização da 
capacidade produtiva e desemprego crônico da força de trabalho. No momento, o único 
instrumento de política econômica à disposição do governo é a política monetária. O 

Banco Central precisa acelerar o corte na taxa de juros.” (Márcia De Chiara)  
 

Monica de Bolle, pesquisadora do Peterson Institute:  
“Não acho que a economia esteja virando. Existe uma euforia meio carnavalesca no 
Brasil nas últimas semanas, mas os indicadores são muito turvos ainda. Não dá para 

dizer que há sinais de virada. É exagero carnavalesco.  
 

A economia conseguiu transitar do péssimo para o muito ruim. Isso dá uma impressão 
de melhora e as pessoas tendem a ficar um pouco eufóricas. Não é uma virada de 
nível e não significa agora que a economia esteja crescendo já. Não há nada que vá 

fazer 2017 ser um ano de virada no sentido de que as pessoas pensem: o Brasil 
finalmente está crescendo não sei quanto. Com o endividamento muito alto 

setorialmente, está todo mundo mais preocupado com desalavancagem do que com 
consumo e investimento.  
 

Não há demanda doméstica com força suficiente para gerar esse tipo de crescimento. 
Também o lado externo não vai ajudar. O crescimento mais forte a médio prazo está 

longe de estar garantido. Não vejo como isso será possível, uma vez que a 
produtividade está lá embaixo. E a única coisa que gera expectativa de crescimento 
sustentável é aumento de produtividade, coisa que o Brasil não tem.” (Márcia De 

Chiara)  
 

Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda:  
“O meu entendimento é que não estamos saindo da recessão. Ainda tivemos essa 
triste notícia de que no ano passado o PIB (Produto Interno Bruto) pode ter caído 

4,3%, segundo indica o IBC-Br (indicador antecedente do PIB calculado pelo Banco 
Central). É um desastre profundo. Nunca houve uma recessão tão forte que eu me 

lembre no Brasil.  
 
A crise atual é uma crise financeira das empresas. Não é uma crise financeira de 

balanço de pagamento nem é, graças a Deus, uma crise financeira dos bancos. Tinha 
de ter uma linha especial de crédito para as empresas para elas poderem voltar a 

empregar.  
 

Quais foram as políticas contracíclicas que este governo tomou? Não conheço 
nenhuma. Só se eu chamar de contracíclica o Banco Central, depois de um imenso 
atraso, afinal começar a baixar juros. Fora isso, juros absolutamente escandalosos, 

não vi nada. Espero que aconteça alguma recuperação, apesar da política do governo, 
que é contra.  

 
O governo tem trabalhado firme e determinadamente para aprofundar a recessão e 
impedir a retomada da economia. Suponho que vai haver alguma recuperação, dado 

o caráter cíclico do capitalismo.” (Márcia De Chiara)  
 

 



Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central:  
“Tem alguns sinais que parecem indicar que chegamos muito perto do fim da recessão 
no último trimestre de 2016. A atividade, a produção industrial, o varejo e os serviços 

continuaram caindo. Nada veio brilhante.  
 

Agora, o ritmo de queda parece ser menor. Parece que a economia está encontrando 
o fundo do poço, devagarzinho ela está encontrando o fundo do poço. De qualquer 

forma não espero uma baita retomada daqui para frente. Não acho que a gente vá 
sair apitando da recessão. Vamos bater no fundo do poço e crescer devagar a partir 
dali. Crescimento mais rápido é só para o final de 2017. Para este ano, o PIB (Produto 

Interno Bruto) deve avançar em torno 0,5%.  
 

Casca de banana não falta para atrapalhar a retomada. Se der uma pisada na bola do 
lado político, teremos repercussões. Não é o cenário que estou trabalhando. Entre os 
riscos estão a reforma da Previdência não passar ou passar muito desfigurada. Daí, as 

pessoas começam a ver que as contas não fecham e o humor sobre o País muda. 
Temos um caminho para a recuperação, mas acho que é um caminho muito 

estreitinho: tem de fazer tudo certo.” (Márcia De Chiara)  
 
Marcio Pochmann, professor da Unicamp:  

“Não vejo dinamismo que possa indicar uma recuperação da economia, que leve a um 
ciclo de investimento. O que nós podemos ter é uma situação na qual a economia 

segue estagnada. Pode até apresentar um indicador positivo, levemente acima de 
zero, mas para mim isso não significa recuperação. 
 

Em 1982 e 1991, estávamos no meio da recessão e o PIB (Produto Interno Bruto) não 
foi negativo, mas no ano seguinte voltou a cair. O que nós estamos vendo não é só 

uma recessão. O País vem acumulando não apenas redução do ritmo de atividade, 
mas redução da capacidade de produção por um fenômeno chamado desinvestimento: 
empresas estão sendo fechadas e não estão sendo abertas novas. O PIB potencial está 

encolhendo.  
 

Eu não diria que está ocorrendo uma depressão como em 1930, mas existe uma 
depressão especialmente no setor industrial. Entre 10 e 15 indústrias estão sendo 
fechadas a cada mês em São Paulo. Não há saída econômica que possa reverter esse 

cenário. A maior dificuldade é o tema da política. Uma saída seria um acordo entre o 
governo e o setor produtivo para dar garantias de que a economia não vai voltar a 

cair.” 
 

Cinco mil funcionários pedem para sair dos Correios 

20/02/2017 - Fonte: Tribuna PR 

 
 

No último dia de adesão, o plano de demissão voluntária (PDV) dos Correios atingiu a 
marca de 5 mil inscrições. O balanço fechado só vai ser divulgado na próxima semana, 
mas os desligamentos serão inferiores à meta de 8,2 mil funcionários. Dessa forma, a 

economia com o PDV aos cofres da empresa deve ficar em torno de R$ 500 milhões 
por ano – menor do que a estimativa da empresa, de R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pdv-dos-correios-tem-5-mil-adesoes/


“É um número representativo, mas ainda não sei se é suficiente, precisa ser 
analisado”, avaliou o presidente dos Correios, Guilherme Campos. 
 

Para o representante dos trabalhadores no conselho de administração dos Correios, 
Marcos César Alves Silva, o desligamento de 5 mil funcionários de uma vez só é 

bastante significativo, quase 5% da atual folha de pagamento. “A empresa acaba 
perdendo um capital valioso, presente na experiência e no conhecimento dos que a 

deixam”, afirmou. Segundo ele, a empresa está sem concurso desde 2011 e alguns 
dos que vão sair são carteiros e atendentes, o que pode afetar o atendimento ao 
público. 

 
O plano foi antecipado pelo Estado em novembro de 2016 e tinha como público elegível 

17,7 mil empregados. Os trabalhadores tinham até o fim do dia desta sexta-feira para 
fazer a adesão. A meta foi colocada pela empresa tendo em vista a média registrada 
nos últimos planos. Puderam participar funcionários com tempo de serviço igual ou 

superior a 15 anos e com idade maior ou igual a 55 anos. 
 

Alguns funcionários disseram, sob a condição de anonimato, que adesão foi menor 
porque o plano foi “mal vendido” e falta confiança dos empregados na atual 
administração. Além disso, outra preocupação é com o futuro do Postalis (fundo de 

pensão dos funcionários dos Correios), que registra rombos seguidos desde 2012. 
 

Para incentivar a adesão ao plano, a empresa ofereceu uma indenização que pode 
chegar a até 35% do salário por, no máximo, oito anos. A indenização – chamada de 
Incentivo Financeiro Diferido (IFD) – será reajustada anualmente com base na inflação 

oficial. No caso de falecimento do empregado, a indenização será mantida aos 
herdeiros. 

 
O benefício tem teto de R$ 10 mil mensais e o cálculo leva em consideração a média 
dos salários recebidos nos últimos 60 meses e o tempo de serviço nos Correios, além 

da idade. 
 

A estatal, que tem o monopólio da entrega de cartas pessoais e comerciais, cartões-
postais e malotes e pouca concorrência em cidades do interior, fechou 2016 com 
prejuízo em torno de R$ 2 bilhões, número próximo ao de 2015. Trata-se do quarto 

ano consecutivo que os Correios fecham no vermelho. Como mostrou o Estado, a 
empresa estuda fechar agências em todas as regiões metropolitanas do País para 

economizar. 
 
Mais de dez anos após ser o palco inaugural do escândalo do mensalão, a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) ainda sofre, segundo quem acompanha o dia 
a dia da companhia, as consequências do aparelhamento político-partidário a que foi 

submetida nos últimos anos. 
 

Correção: Panex fecha fábrica no ABC e vai demitir 200 

20/02/2017 - Fonte: Tribuna PR 
 

A nota enviada anteriormente continha incorreção sobre o número de funcionários 
demitidos pela Panex. São cerca de 200, e não cerca de 250 como havia sido publicado. 

Segue o texto corrigido.  
 
A Panex, fabricante de panelas no ABC paulista, informou nesta quinta-feira, dia 16, 

ao Sindicato dos Metalúrgicos local, que vai transferir toda a produção para sua 
unidade de Itatiaia (RJ). O encerramento da operação ocorrerá até dezembro e cerca 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/correcao-panex-fecha-fabrica-no-abc-e-vai-demitir-200/


de 200 funcionários serão demitidos. A Panex pertence ao grupo francês SEB, dono da 
Arno (cuja fábrica de São Paulo também foi fechada), Clock e Rochedo, entre outras. 
 

Congresso recebe projeto que elimina multa adicional em demissão sem justa 

causa 

20/02/2017 - Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que 
“altera a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, para eliminar 
gradualmente a multa adicional da contribuição social devida pelos empregadores em 

caso de despedida de empregado sem justa causa”. A mensagem de envio da matéria 
está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 17.  

 
Conforme o governo divulgou em dezembro, a intenção é promover uma redução 
gradativa da multa de 10% do FGTS que as empresas são obrigadas a pagar em casos 

de demissão sem justa causa. Isso para que não haja impactos no fundo.  
 

A proposta divulgada em dezembro previa corte de um ponto porcentual por ano, 
durante dez anos. Com isso, segundo o governo, a medida ajuda a diminuir os custos 
indiretos dos empresários, o que terá efeito positivo sobre o caixa das empresas. 

 

Informalidade e desemprego podem empurrar aposentadoria para os 70 anos 

20/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
Com altos índices de desemprego e informalidade, aumento do tempo de 

contribuição deve adiar descanso de boa parte dos trabalhadores 

 
 
Jeferson Silva tem 47 anos e trabalha por conta própria há 16. Vendendo panos no 
sinaleiro de segunda a sábado, ganha mais e vive melhor que nos tempos em que era 

cobrador de ônibus, com carteira assinada. Mas sabe que, por ter passado muito 
tempo na informalidade, não vai se aposentar tão cedo. 

 
Para muitos brasileiros, o maior obstáculo criado pela reforma da Previdência não será 
a idade mínima de 65 anos para aposentadoria, e sim o aumento do tempo de 

contribuição. Num país onde 12,3 milhões de pessoas estão desempregadas e mais de 
40% das ocupadas são informais, acumular os 25 anos de contribuição propostos pelo 

texto da reforma é mais difícil do que parece. 
 
Na prática, muita gente terá de trabalhar pelo menos até os 70 anos, a não ser que 

os níveis de formalização cresçam muito, e rápido. Algo pouco provável enquanto não 
houver um crescimento econômico mais forte e duradouro, acompanhado de ações 

mais incisivas de estímulo à formalização. 
 
 “Acumular 300 contribuições mensais não é trivial no mercado de trabalho brasileiro, 

em função da rotatividade, da informalidade e ilegalidade nas contratações, dos 
períodos em desemprego e das frequentes transições entre atividade e inatividade 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/congresso-recebe-projeto-que-elimina-multa-adicional-em-demissao-sem-justa-causa/
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econômica”, aponta nota técnica publicada em janeiro pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
 

À parte o benefício por invalidez, pago a 3,4 milhões de pessoas, existem hoje duas 
modalidades principais de aposentadoria pelo INSS. Podem se aposentar por tempo 

de contribuição mulheres que contribuíram por 30 anos e homens, 35. Cerca de 5,7 
milhões de brasileiros se aposentaram assim, e recebem em média R$ 1.824 por mês. 

 
Quem não cumpre esses requisitos pode se aposentar por idade, aos 60 anos 
(mulheres) ou 65 (homens), desde que tenha contribuído por pelo menos 15 anos. É 

o caso da maioria: são 10,1 milhões de aposentados, a maioria de baixa renda, que 
recebem pouco mais que um salário mínimo, em média. 

 
Para quem chega aos 65 sem conseguir nem uma coisa nem outra, resta o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), programa assistencial que paga um salário mínimo a 

4,2 milhões de pessoas, entre idosos e deficientes. 
 

Se os 25 anos de contribuição já estivessem valendo, apenas um em cada cinco dos 
que hoje se aposentam por idade conseguiria o benefício. Das 576 mil pessoas que se 
aposentaram por idade em 2015, 79% não completaram esse tempo; dois terços 

somaram no máximo 20 anos. 
 

Boa parte dos trabalhadores, portanto, corre o risco de chegar aos 65 anos e não 
conseguir se aposentar. E nem recorrer ao BPC, porque a reforma eleva para 70 anos 
a idade mínima para receber o benefício assistencial, que também pode ser 

desvinculado do salário mínimo. 
 

Estímulo 
Para o economista Manoel Pires, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre/FGV), a reforma busca justamente estimular a contribuição ao INSS, 

o que elevaria a arrecadação do regime. Hoje uma pessoa que jamais contribuiu pode 
receber um salário mínimo a partir dos 65 anos pelo BPC, mesmo valor que é pago ao 

trabalhador que contribuiu a vida toda com base no piso previdenciário. 
 
“O governo está criando uma distância entre a Previdência e o BPC para ver se isso é 

suficiente para aumentar a contribuição. A reforma vai exigir que as pessoas se 
programem mais e comecem a contribuir mesmo se estiverem na informalidade”, 

avalia Pires. “Evidente que não é fácil para todo mundo. Pode ser que tenhamos um 
problema significativo de cobertura social.” 
 

“Nem penso em aposentadoria”, diz autônomo 
Depois de 15 anos trabalhando como autônomo, o vendedor de panos Jeferson Silva 

(foto) voltou a contribuir à Previdência no ano passado. Ele virou Microempreendedor 
Individual (MEI), e paga R$ 47 por mês para garantir a cobertura da Seguridade Social. 

“Eu nem penso em aposentadoria. Não sei se chego lá, nem se depois vou ter muito 
tempo para aproveitar”, brinca. “Estou contribuindo para ter uma proteção, caso eu 
me machuque ou fique doente.” 

 
Formalização aumentou 27% entre 2004 e 2015, mas segue baixa 

A proporção de trabalhadores formais no país aumentou 27% em pouco mais de uma 
década. Eles eram 45,7% do total de ocupados em 2004 e chegaram a 58,2% em 
2015, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). A parcela de 

contribuintes à Previdência cresceu mais, cerca de 33%, passando de 46,4% para 
61,7% dos ocupados no mesmo período, segundo a mesma pesquisa. 

 



Esse movimento foi impulsionado pelo crescimento econômico e por iniciativas do 
governo. Hoje o país tem 4,7 milhões de empresas inscritas no Simples Nacional e 6,8 
milhões de Microempreendedores Individuais (MEI). Os dois regimes têm problemas, 

no entanto. Cerca de metade dos MEIs está inadimplente. E muitos dos que aderiram 
ao Simples são empresas que já existiam e profissionais liberais que já contribuíam ao 

INSS. Nesses casos, a arrecadação diminuiu, em vez de aumentar. 
 

Por maior que tenha sido a adesão ao MEI e ao Simples, grande parte dos 
trabalhadores segue na informalidade e sem proteção previdenciária. E a melhora dos 
indicadores não resistiu à longa recessão. Em 2016, o número de ocupados que 

contribuem à Previdência caiu de 60,6 milhões para 59 milhões, segundo a Pnad 
Contínua. 

 
Fiscalização e flexibilização 
Para ampliar a formalização, representantes de trabalhadores defendem mais rigor na 

fiscalização e na punição a quem não registra os empregados – a multa, de R$ 402 
por funcionário, é um estímulo à irregularidade, avaliam. Empresários cobram uma 

legislação trabalhista mais flexível, alegando que as regras atuais encarecem e 
desestimulam a contratação formal. 
 

A proposta de reforma apresentada pelo governo semanas atrás atende um pouco de 
cada lado. Prevê jornada negociada entre as partes, trabalho remoto e remuneração 

por produtividade. Ao mesmo tempo, amplia para até R$ 6 mil a multa por empregado 
não registrado. 
 

Para João Saboia, professor emérito do Instituto de Economia da UFRJ, o principal 
motor será sempre o desempenho do PIB. “À exceção de questões pontuais e 

louváveis, como o MEI, o que reduz a informalidade é o crescimento econômico. O que 
aconteceu com o mercado de trabalho de 2004 a 2014 deixou isso claro”, diz. 
 

Melhor, mas ainda longe do ideal 
Os tempos de crescimento da economia e iniciativas como o Simples e o MEI 

ampliaram a formalização da economia brasileira e as contribuições à Previdência. Até 
empregados sem carteira estão contribuindo mais. Mas quase 40% dos trabalhadores 
seguem sem cobertura.  

Formalização  
em % do total de trabalhadores ocupados  

 



Quantos contribuem  
Contribuição à Previdência, em % do total de trabalhadores ocupados  

 
Informais que contribuem à Previdência  
em % do total de cada grupo  

 
*Em 2010 não houve pesquisa. Fonte: Pnad/IBGE. Infografia: Gazeta do Povo. 
 

Aposentadoria no Brasil pode ficar mais difícil do que em países ricos 

20/02/2017 - Fonte: JC 
 

Com a proposta do governo, quem contribuir por menos de 25 anos não terá direito a 
se aposentar mesmo que alcance os 65 anos 

 

 
 

O Brasil vai integrar o grupo de países com regras mais rígidas para aposentadoria se 
a reforma da Previdência for aprovada nos termos atuais. De acordo com a proposta 

do governo, quem contribuir por menos de 25 anos não terá direito a se aposentar 
mesmo que alcance os 65 anos. As informações são da Folha de S. Paulo. 
 

Em outros lugares é permitido se aposentar com tempo menor de contribuição, com a 
possibilidade de receber um benefício menor que o salário mínimo. No Brasil, após 

cumprir os 25 anos, a pessoa receberá 76% do benefício. O valor total só será pago a 
quem trabalhar durante 49 anos, regra mais dura que de outros países. 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2017/02/20/aposentadoria-no-brasil-pode-ficar-mais-dificil-do-que-em-paises-ricos-271412.php


Na Espanha, por exemplo, quem contribuir por 15 anos tem direito a 50% do benefício. 
Cada mês adicional de trabalho vai aumentar esse percentual. 
 

Aumento da proporção de idosos em relação à de jovens 
A justificativa do governo federal para a reforma da Previdência é o aumento da 

proporção de idosos em relação à de jovens. 
 

Atualmente, mulheres brasileiras se aposentam após contribuir por 30 anos e homens 
por 35. Quem não consegue atingir essa regra pode se aposentar por idade (mulheres 
de 60 anos e homens de 65 anos), desde que tenha contribuído durante 15 anos. 

 
Segundo estudo, não é possível mais adiar a reforma da Previdência 

Por causa de fatores demográficos não é possível mais adiar a reforma da Previdência, 
mostra estudo dos economistas Fernando de Holanda Barbosa Filho e Bruno Ottoni, 
pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV). 
 

Com o envelhecimento natural da população seria necessário que a economia 
crescesse, na média, 3,7% ao ano até 2050 para estabilizar o déficit da Previdência 
como proporção do PIB. 

 

Regra de transição na reforma da Previdência deve ser modificada no 
Congresso 

20/02/2017 - Fonte: Tribuna PR 
 

A regra de transição prevista na reforma da Previdência é um dos principais focos de 
críticas na tramitação da proposta, e já há movimentos tanto na base governista 

quanto na oposição para modificá-la. Dificilmente uma alteração nesse ponto do texto 
deve enfrentar grande resistência entre os parlamentares, uma vez que consultores 
defendem modelos alternativos e o próprio relator da matéria, deputado Arthur Maia 

(PPS-BA), já declarou publicamente que considera “muito brusca” a versão proposta 
pelo governo.  

 
A consultoria da Câmara tem recebido pedidos de parlamentares de diferentes 
legendas por informações e propostas que possam substituir a regra apresentada. 

“Acredito que ela poderia ser melhorada, criar uma ‘escadinha’, mostrar para as 
pessoas que tudo que elas contribuíram até hoje não será jogado no lixo”, afirma o 

consultor Leonardo Rolim, que já foi secretário de Políticas de Previdência Social. Ele 
defende que é preciso uma regra que traga “mais justiça”.  
 

Alternativas  
A consultoria tem trabalhado com uma ideia de um 85/95 progressivo, que valeria 

para todos os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho. A regra mantém a 
aposentadoria por tempo de contribuição e prevê o benefício integral para aqueles cuja 

soma do tempo e da idade chegar a 85 (mulheres) e 95 (homens).  
 
Nesse caso, no entanto, a avaliação preliminar da consultoria é que, mesmo levando 

essa proporção ao 90/100, seria insuficiente. A proposta poderá ou não ser usada pelo 
relator, que demonstrou interesse durante audiência pública na quinta.  

 
O texto original enviado ao Congresso Nacional prevê a cobrança de um “pedágio” de 
50% sobre o tempo restante de contribuição para homens acima de 50 anos e 

mulheres acima de 45 anos. Muitos parlamentares, no entanto, têm questionado os 
critérios para a definição dessas faixas etárias. Além disso, a regra de cálculo do 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/regra-de-transicao-na-reforma-da-previdencia-deve-ser-modificada-no-congresso/
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benefício já seguiria os novos moldes propostos: base de 51% do salário de 
contribuição e acréscimo de 1 ponto porcentual a cada um ano de contribuição.  
 

Emendas  
Enquanto a consultoria da Câmara não conclui seus estudos, alguns deputados já se 

adiantam emendas. Jandira Feghali (PCdoB-RJ) trabalha para recolher assinaturas de 
apoio a uma emenda que mantém o corte etário (homens acima de 50 e mulheres 

acima de 45 anos), mas prevê que a transição preservará as regras atuais.  
 
O deputado Paulinho da Força (SD-SP) quer emplacar uma emenda que vai prever, 

entre outras mudanças, uma regra de transição para todos que estiverem no mercado 
de trabalho na data de promulgação da reforma. Por essa lógica, o “pedágio” seria de 

30% sobre o tempo restante de contribuição.  
 

2017 será ano de inflexão para o Brasil e PIB vai voltar a crescer, diz 
Santander 

20/02/2017 - Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Santander, Sérgio Rial, avalia que 2017 será um ano de inflexão para 
o Brasil, marcado pela volta ao crescimento e queda da inflação para patamar 

impensável há alguns anos.  
 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil pode crescer entre 0,5% a 1% este ano, prevê 
o executivo, ressaltando que há chances de o resultado final ficar mais próximo do 
topo do intervalo.  

 
Os saques de contas inativas do FGTS podem dar um estímulo adicional ao PIB, 

estimado pelo Santander em 0,4 ponto porcentual. O banco calcula que os saques 
podem injetar em torno de R$ 40 bilhões na economia e metade disso pode ser 
direcionado para o consumo. “Foi uma medida muito acertada”, disse o presidente do 

Santander a jornalistas.  
 

Rial ressaltou em uma apresentação em evento da Câmara de Comércio Espanhola, a 
necessidade de avanço das reformas, que têm objetivo muito mais amplo do que 
equacionar as contas públicas brasileiras.  

 
O presidente ressaltou, por exemplo, a necessidade de reforma trabalhista para que o 

país crie mais emprego. “O século 21 se caracteriza pela não criação de empregos.”  
 
A falta de geração de empregos é uma das explicações para fenômenos como a saída 

do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, e a vitória de Donald Trump para ser 
presidente dos Estados Unidos. “São reflexos de uma sociedade que não consegue 

gerar emprego para grandes contingentes de pessoas.”  
 

Para o presidente do Santander, existe um preço para o Brasil voltar a crescer e a 
sociedade se dá conta deste preço. Ao mesmo tempo, mudanças tecnológicas afetaram 
a forma de se criar empregos em diversos setores e novas profissões estão surgindo. 

 
Ele citou o próprio setor financeiro, que já empregou 2 milhões de pessoas no Brasil e 

hoje emprega em torno de 500 mil. 
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Liminar cai e Caixa pode voltar a abrir aos sábados 

20/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

O atendimento é exclusivo para informações e atualização de cadastro de 
contas inativas do FGTS 

 

 
 
Liminar expedida na sexta-feira (17) pela Justiça de São Paulo e que proibia a Caixa 

Econômica Federal de obrigar seus funcionários a trabalharem aos sábados no âmbito 
do atendimento sobre as contas inativas do FGTS foi derrubada.  

 
As agências abriram nesta sábado (18) pela primeira vez e reabrirão novamente nos 
primeiros sábados que sucederem os pagamentos dos recursos aos trabalhadores, 

conforme cronograma de saques divulgado pelo governo. 
 

A liminar, expedida pela juíza Ana Carolina Nogueira da Silva, da 52.ª Vara do Trabalho 
de São Paulo, não impedia a abertura das agências, mas restringia o banco a obrigar 
os empregados a trabalhar no sábado.  

 
“A Caixa esclarece que as agências bancárias estão abertas e atendendo 

exclusivamente os interessados em informações sobre contas inativas do FGTS. A 
liminar concedida ontem pela justiça de São Paulo foi derrubada”, destaca o banco, 
em nota. 

 
Em São Paulo, na unidade da Av. Paulista, o movimento de interessados em obter 

informações sobre contras inativas do FGTS estava tranquilo na manhã deste sábado. 
Foram abertas, em todo o país, 1.891 agências, com 25.620 funcionários, no período 
das 9 horas e até às 15 horas. O atendimento é exclusivo para informações e 

atualização de cadastro de contas inativas do FGTS. 
 

Vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Arno Meyer disse que os 
recursos que serão liberados no âmbito das contas inativas do FGTS podem contribuir 
para reduzir a inadimplência. “O uso dos recursos é livre, mas é recomendável que o 

trabalhador quite dívidas mais caras como crédito rotativo, cheque especial”, afirmou 
ele. 

 
Sobre a possível atração de recursos das contas inativas do FGTS, que começa a ser 

liberado no dia 10 de março, o vice-presidente da Caixa afirmou que o banco fará um 
esforço de captação tanto para a liquidação de dívidas como para investimentos.  
 

Ele não revelou eventual meta de montante a ser obtido pelo banco. Disse, porém, 
que a Caixa tem benefício em relação aos outros bancos por ser a instituição que faz 

a ponte entre o trabalhador e o FGTS. 
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Empresa de Cianorte reinventa código de barras usando radiofrequência 

20/02/2017 - Fonte: gazeta do Povo 
 

iTAG trabalha com etiquetas inteligentes para facilitar a gestão do estoque 
de indústrias e varejistas e para diminuir a fila dos caixas 

 

 
 

Se no início dos anos 2000 o Walmart e a Gillette abandonaram seus projetos de 
código de barras identificados a partir da radiofrequência, um empresário de Cianorte, 

no Noroeste do Paraná, decidiu apostar na tecnologia. Sergio Gambim lançou em 2007 
uma das primeiras empresas brasileiras a trabalhar com etiquetas inteligentes, como 
são chamados os códigos de barras que possuem microchip e antena para serem lidos 

através de radiofrequência.  
 

A tecnologia ajuda no controle de estoque de indústrias e varejistas, ao tornar o 
processo mais rápido e seguro, e diminui as filas nos caixas das lojas, ao ser capaz de 
ler centenas de peças em poucos segundos. 

 
A iTAG, nome da empresa criada por Gambim, tem 40 clientes ativos entre pequenos, 

médios e grandes negócios. A maioria dos clientes é indústrias e varejistas da área de 
confecção e vestuário, mas a empresa também está presente nos setores da saúde, 
acessórios, livrarias e rastreabilidade de documentos. No ano passado, cresceu 33% 

e faturou R$ 10,4 milhões. Para este ano, espera uma alta ainda maior, ao passar a 
atender fábricas que atuam no Paraguai. 

 
A empresa fabrica desde o software que faz a leitura das etiquetas inteligentes até as 
próprias etiquetas e os equipamentos que são usados para coletar as informações dos 

códigos de barras. O desenvolvimento do software é feito no Brasil e a fabricação das 
peças acontece na China. A iTAG conta com escritórios comerciais no Paraná e em São 

Paulo, além de um time de consultores. No ano passado, abriu um filial comercial em 
Assunção, capital do Paraguai. 
 

O começo 
A ideia de trabalhar com etiquetas inteligentes surgiu quando Gambim trabalhava em 

Cianorte em uma empresa que produzia softwares de ERP para o setor de confecção. 
Ele percebeu que, com o avanço da tecnologia e das linguagens de programação, a 

empresa conseguia desenvolver softwares que emitiam relatórios com muita agilidade. 
 
Mas, apesar do ganho de eficiência com o ERP, os clientes da empresa em que Gambim 

trabalhava perdiam muito tempo e dinheiro na gestão do estoque. Como o processo 
de entrada e saída de mercadorias era feito de maneira manual, através de um leitor 

tradicional de código de barras, as empresas demoravam horas para encerrar o 
trabalho e tinham prejuízos com erros. 
 

Ao procurar uma maneira de agilizar o controle de mercadorias, Gambim foi 
apresentado à identificação por radiofrequência (sigla RFID, em inglês). Ele foi estudar 

por que a tecnologia não era usada em larga escala e descobriu que projetos de 
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implantação tentados pelo Walmart e pela Gillette não foram para frente na época por 
causa dos altos custos. 
 

O problema estava na fragmentação do processo. As indústrias e os varejistas 
precisavam comprar de fornecedores diferentes os itens usados e isso aumentava os 

custos. Além disso, faltava conhecimento técnico para implantação da tecnologia do 
início ao fim da operação.  

 
Gambim decidiu, então, criar uma empresa que oferecesse desde o software, o 
aparelho de leitura e as etiquetas até consultoria para implantação do serviço. Foram 

três anos programando até chegar ao sistema da iTAG. Os primeiros clientes foram 
empresas de confecção da região de Cianorte, com quem o empresário já tinha 

relacionamento do seu antigo emprego.  
 
Foco para 2017 

Para este ano, a iTAG quer aumentar o número de clientes no Paraguai – hoje, são 
três projetos em andamento, e passar a atender outros segmentos, como o setor de 

eletroeletrônicos e supermercados. A empresa projeta que pode crescer até 50% com 
os novos contratos que devem ser fechados ao longo do ano. 
 

Pouco conhecida, tecnologia promete ganhos em eficiência 

  
 
Um dos desafios da iTAG é tornar o seu sistema conhecido. Ainda há poucos 
concorrentes no país e apenas uma quantidade pequena de indústrias e varejistas 

adota a solução das etiquetas inteligentes.  
 

Há, ainda, o fator custo. Os gastos para implantar o sistema são altos na comparação 
com o sistema tradicional, já que o cliente precisa adquirir o software, o aparelho de 

leitura dos códigos de barras e as próprias etiquetas inteligentes, que custam cerca de 
30 vezes mais que as tradicionais. Além disso, terá de redesenhar todo o seu processo 
de gestão de estoque e treinar funcionários. 

 
Mas empresas como os grupos Brascol e Mackvanny resolveram sair na frente e 

implantaram a solução. Com duas megalojas em São Paulo que funcionam como 
atacado de moda bebê e infantil, a Brascol movimenta cerca de 40 mil produtos 
diariamente.  

 
Antes de implantar o sistema RFID (sigla, em inglês, para identificação por 

radiofrequência), demorava 53 minutos para registrar a entrada e a saída de 280 
peças do estoque.  
 

Com a nova tecnologia, o tempo diminui para 14 minutos. A empresa também teve 
ganho nos caixas, onde os clientes passam e pagam os produtos. O número caiu de 

40 caixas para cinco portais, como são chamados os leitores de etiquetas inteligentes 
da iTAG. 
 



A Mackvanny, indústria de roupas jeans infantil de Cianorte que fornece para a Brascol, 
também adotou a tecnologia. A empresa consegue fazer a leitura de até 500 peças em 
cerca de 10 segundos. Antes, o processo era feito de maneira manual, com a leitura 

de código de barras sendo feita peça por peça.  
 

Como funciona 
Não basta apenas colocar a etiqueta atrás do produto para o sistema de leitura por 

radiofrequência funcionar. Confira como funciona o sistema de código de barra 
inteligente: 
 

Etiqueta 
Os clientes precisam comprar os rolos com as etiquetas inteligentes. Depois, colocá-

las numa espécie de scanner/impressora para que as informações do produto sejam 
armazenadas nas etiquetas.  
 

Por último, basta colar a etiqueta no produto ou caixa. As etiquetas têm a aparência 
similar ao tradicional código de barras que vemos em produtos comprados no 

supermercado, por exemplo.  
 
Da cor branca e com informações impressas em preto, o segredo está na parte de trás 

do produto. No verso, é colocada a antena e o microchip que transmitem informações 
via ondas de rádio para um computador que tenha o software capaz de ler o conteúdo 

da etiqueta.  
 
Leitor de etiqueta 

  
 

É preciso ter um leitor de etiquetas inteligentes. Na iTAG, o leitor se chama “Portal” e 
tem o formato de uma caixa. A pessoa coloca os produtos dentro do Portal, fecha a 
porta e em poucos segundos as informações já estão armazenadas em um software. 

Para isso, o leitor conta com antenas de radiofrequência que transmitem as 
informações para o computador.  

 
Software 
Será necessário instalar um software que fará o registro das informações nas etiquetas 

e que consegue receber do leitor de código de barras as informações contidas na 
etiqueta.  

 
Com o programa, é possível gerar informações de quais produtos estão no carrinho, 
quantidade e preço. Também é possível integrá-lo ao sistema de ERP para que, quando 

um produto sai do centro de distribuição ou seja vendido, seja dado baixa no controle 
contábil. 

 
 

 
 
 



Políticos e empresários: uma relação na corda bamba 

20/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Proximidade entre grupos empresariais e os governantes é fundamental para 
a economia, mas tem um limite ético nem sempre respeitado 

 

 
 
Donald Trump e Elon Musk eram água e óleo em 2016. Enquanto um magnata defendia 
mais refinarias de petróleo (“grandes geradoras de emprego”) no seu caminho à Casa 

Branca; o outro dizia que aquele “não era o candidato certo”, obviamente porque 
petróleo não lhe interessava – Musk é dono da Tesla, fabricante de carros elétricos.  

 
Mas o destino é irônico: hoje eles estão lado a lado. Ao mesmo tempo em que grandes 
corporações de tecnologia, como Apple e Google, torciam o nariz para o recém-

empossado presidente, ele convidou o sul-africano para participar do conselho 
empresarial de seu governo. De bom grado, Musk aceitou. Moral da história: a política 

da vida real é bem diferente daquela dos livros. 
 
A pequena fábula não é exclusividade dos Estados Unidos. Na maior parte do mundo 

democrático, isso inclui o Brasil, a relação entre empresas e governo caminha na corda 
bamba, se equilibrando em meio a sopros impiedosos dos críticos – de um lado, os 

que classificam o governo como um mero vampiro sugador do empresariado; do outro, 
os que veem as empresas como lobos à espreita da presa fácil chamada dinheiro 
público. 

 
Ambos estão errados. Bem calibrada, a harmonia entre grupos privados e estado “cria 

empregos, desenvolve setores e mobiliza uma indústria nacional competitiva”, definiu 
a The Economist. 
 

Para as empresas, é o caminho para a prosperidade (ou sobrevivência). “Aquela que 
não se comunica [com os poderes públicos] deixa espaço para as que se comunicam. 

O Estado é construído para servir a sociedade, é importante participar das decisões” 
defende Edgard Usuy, diretor da regional sul da Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais (Abrig), uma entidade que fomenta justamente estes 

caminhos de comunicação.  
 

O ponto fundamental é a fronteira da relação. “Tudo depende muito do sistema 
político. Se há clareza de posições e limites na atuação das empresas, nos canais de 

participação, nas sugestões de políticas e ações, é muito positiva. E não só falando de 
empresas, mas da sociedade civil (entidades, ONGs, associações) como um todo”, 
sustenta Denilde Holzhacker, professora do Master em Relações Governamentais e 

Institucionais da ESPM, uma das entidades que perceberam a necessidade de formar 
profissionais neste campo –os cursos de Relações Governamentais estão em seus 

primeiros anos no Brasil. 
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“O governo não pode ser a favor de uma só empresa ou só setor, mas a favor de 
todos. O problema é agir em prol de si, dos seus interesses. Com mais transparência 
nos processos e diálogos [mostrar como o empresário pode falar com um parlamentar, 

por exemplo], isso se torna uma ferramenta importante até para o governo sentir o 
resultado de suas políticas”, diz a professora. Não é o caso do Brasil, onde, defende 

Denise, há falha “histórica” na transparência.  
 

Apesar disso, e dos escândalos de corrupção na relação empresa-estado que inundam 
os noticiários ano após ano, há uma luz. Edgard Usuy, da Abrig, sustenta que o próprio 
empresariado tem se mobilizado para mudar essa realidade. “Apesar de ter várias 

regras que conduzem o processo, nem sempre uma empresa se guia pela legalidade. 
Mas há uma pressão do próprio empresariado para que haja mais clareza na 

relação. Percebo um movimento de mudança também do lado público”, aponta. 
 

Voltemos ao norte das Américas. A aparente virada ideológica de Musk não é das 
coisas mais bonitas. Mas é o que se chama tecnicamente de realpolitik, quando os 
interesses práticos abocanham os ideológicos. O manda-chuvas da empresa de 

exploração espacial Space-X, além da citada Tesla, sabe que precisará do governo de 
Trump para fomentar grande parte de seus ousados negócios. Em troca, o presidente 

americano ganhará aquilo que o ajudou a se eleger: empregos.  
 
De acordo com a CNN, novas fábricas do conglomerado de Musk têm potencial de 

gerar dezenas de milhares de postos de empregos. Um passo, pelo menos na 
concepção do presidente norte-americano, fundamental para “tornar a América grande 

de novo”.  
 
O grande empresário tem mais voz. Mas o pequeno hoje pode ter uma consultoria. O 

mercado está evoluindo em opções. 
 

Regras de convivência 
Como o mundo regula a relação estado-empresa 
Estados Unidos: o lobby, que é o ato de uma empresa de debater algo de seu 

interesse com um agente público, é regulamentado desde 1946. Os lobistas são 
registrados e devem prestar contas periódicas. Agrados ou dinheiro a políticos são 

passíveis de punição. 
 
União Europeia: lobistas se registram voluntariamente e seguem um código de 

conduta fiscalizado pela Comissão Europeia. Desvios de conduta são passíveis de 
punição, como exclusão do registro. 

 
Brasil: discute-se a regulamentação do lobby desde a década de 1980, porém, há 
diferentes textos legislativos. O mais avançado é o projeto de lei 6.132/90, pronto 

para ser votado na Câmara, que trata da atividade no Legislativo. 
Edgard Usuydiretor regional da Abrig.  

 

Produção de energia eólica cresce 55% em 2016 

20/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
A produção de energia eólica no Brasil cresceu 55,1% em 2016, segundo levantamento 

realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). As usinas 
movidas pelos ventos em operação no Sistema Interligado Nacional (SIN) foram 

responsáveis por 3.651 MW médios, ou 1.297 MW médios a mais do que o registrado 
em 2015. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/producao-de-energia-eolica-cresce-55-em-2016-6wwdmtm84uq7risdnkg4rwydx


Contribuiu para a expansão a entrada em operação de mais parques eólicos. Conforme 
a câmara de comercialização, ao final de 2016 havia 402 empreendimentos deste tipo 
em atividade no SIN, somando 10.221 MW de capacidade instalada, o que corresponde 

a um aumento de 23,5% frente os números do ano anterior (8.277 MW), quando havia 
325 projetos em funcionamento no país. 

 
A expansão da fonte eólica resultou numa maior representatividade do segmento, que 

passou a responder por 6% da produção nacional, em 2016, o que significa dois pontos 
porcentuais acima do observado no ano anterior. 
 

O desempenho do setor eólico brasileiro se destaca no mundo. Na semana passada, o 
Global World Energy Council (GWEC) divulgou seu anuário “Global Wind Statistics 

2016”, no qualnov o Brasil aparece na nona colocação na lista das nações com mais 
capacidade instalada total de energia eólica, à frente da Itália. Em relação ao ano 
passado, o País avançou uma posição e agora já responde por 2,2% da capacidade 

global. 
 

No ranking de nova capacidade instalada no ano, o Brasil ficou no quinto lugar, tendo 
instalado cerca de 2 GW de nova capacidade em 2016. Nesta categoria, o país caiu 
uma posição, sendo ultrapassado pela Índia, que instalou 3,6 GW de nova capacidade 

no ano passado. 
 

Após queda histórica, varejo pode ter estabilidade puxada por crédito em 
2017 

20/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Volume de vendas pode caminhar para a estabilidade em 2017 graças à 

melhora no crédito 

 
 
Após apontar no ano passado a queda mais acentuada da série histórica, iniciada em 

2001, o volume de vendas no varejo pode caminhar para a estabilidade em 2017 
graças à melhora no crédito, segundo analistas.  
 

Em 2016, o varejo restrito recuou 6,2% e o ampliado (incluindo veículos, peças e 
construção civil) 8,7%, com a contribuição das quedas de 2,1% e de 0,1%, nesta 

ordem, em dezembro. O cenário traçado pelos especialistas mostra ainda que o setor 
persistirá no campo negativo no primeiro semestre e só ganhará fôlego na segunda 
metade de 2017. 

 
Um dos fatores a contribuir para a retomada do setor virá da queda dos juros e 

consequentemente da melhora da oferta de crédito ao consumo, defende Fabio 
Silveira, sócio da MacroSector, que descarta uma recuperação puxada por renda, ainda 
freada pelo desemprego e pela recessão. 
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“Podemos fechar 2017 entre uma estabilidade e um crescimento de até 1%”, disse 
Silveira. “O consumo ainda deve ser a ponta mais fraca da atividade econômica este 
ano”, emendou o analista da GO Associados Luiz Fernando Castelli. 

 
Recursos do FGTS 

Os recursos oriundos de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) que serão injetados na economia, estimado entre R$ 30 bilhões e 

R$ 35 bilhões do total de R$ 43,6 bilhões disponíveis, devem ter impacto limitado no 
setor varejista.  
 

Silveira, da MacroSector, considera que o destino dos recursos do FGTS deva ser a 
reestruturação financeira, com o pagamento de contas e dívidas pelos credores. 

“Depois de tantos anos, o brasileiro aprendeu a pagar primeiro as contas e depois ir 
às compras”, explicou. 
 

Já Jessica Strasburg, da CM Capital, tem uma opinião diferente e afirma que a 
liberação dos saldos das contas inativas do FGTS pode contribuir positivamente para 

os dados de venda no comércio varejista durante 2017. 
 
Segundo Castelli, as melhores condições de crédito permitirão que o consumo de bens 

duráveis se recupere com mais força do que o de bens não duráveis este ano. Isso 
deve fazer com que o varejo ampliado, cuja queda foi 2,5 pontos porcentuais maior 

que a do restrito em 2016, tenha um desempenho melhor em 2017. 
 
 “A reação de bens não duráveis só deve vir após a estabilização do desemprego”. 

Bernard Gonin, da Rio Gestão de Recursos, reforça a posição de Castelli de que o 
enfraquecimento do varejo deve persistir por mais tempo. “O setor deve ser o último 

a se recuperar”, disse. 
 
O economista Carlos Lopes, do Banco Votorantim, também avalia que apesar dos 

resultados fracos das vendas do varejo em 2016, os sinais são de estabilização, 
principalmente no conceito ampliado. Como duráveis é um segmento que depende 

mais de crédito e foi o que teve pior desempenho em relação à renda, também deve 
ter mais condições de ter uma recuperação mais rápida. “O crédito deve estabilizar e 
a renda ainda terá mais dificuldade em recuperar. Apesar de ruins, as vendas do varejo 

estão com jeito de estabilidade”, afirma. 
 

Na mesma linha de pensamento, o estrategista-chefe do Banco Mizuho, Luciano 
Rostagno considera que mesmo após a queda histórica em 2016 ainda há espaço para 
o varejo restrito cair no primeiro semestre deste ano. Depois, as vendas nesse conceito 

devem voltar a apresentar leituras positivas na base anual, contribuindo para uma 
taxa zero no final do ano. A recuperação efetiva da atividade só deve acontecer em 

2018, ponderou. 
 

Em relação ao varejo ampliado, a perspectiva de Rostagno para este ano ainda é de 
queda, embora menor que a de 2016, ao contrário da avaliação de Castelli, da GO 
Associados, que prevê uma estabilidade. “Esse conceito incorpora itens que 

demandam crédito, mas os bancos ainda estão cautelosos na oferta de financiamentos 
e as famílias ainda estão muito endividadas, então esse segmento deve ser o último a 

se recuperar”, acredita Rostagno.  
 
Já o economista-sênior da área internacional da Pantheon Macroeconomics, Andres 

Abadia apontou, em relatório, que a tendência nas vendas no varejo, se mantida, 
sinaliza para um crescimento marginal durante a segunda metade de 2017. Ele lembra 



que os dados de hoje mostram que a queda nas vendas do varejo é menor a cada 
trimestre, o que pode sinalizar um ciclo de retomada a partir de julho. 
 

“O fraco mercado de trabalho continuará a pesar sobre as despesas, mas a queda da 
inflação, as baixas taxas de juros e melhoria da confiança sugerem que uma 

recuperação gradual é uma boa aposta”, concluiu Abadia. 
 

Dezembro 
Além do cenário para este ano, economistas destacaram que a queda de 2,1% no 
volume vendas do varejo restrito em dezembro teve como fator principal a antecipação 

das compras em novembro por conta da Black Friday. No mês anterior, as vendas 
subiram 1% sobre outubro. 

 
No entanto, Gonin, da Rio Gestão de Recursos, citou como destaque negativo a queda 
de 3,3% nas vendas em supermercados e hipermercados entre novembro e dezembro. 

Segundo ele, mesmo com inflação arrefecendo, o rendimento menor, o desemprego 
elevado e o comprometimento elevado da renda familiar podem explicar o recuo em 

supermercados. “Houve queda muito forte em hipermercados. Ainda não dá para saber 
se foi pontual, se vai voltar a subir, se foi efeito da Black Friday, ou se reforça mesmo 
uma fraqueza”, avaliou. 

 
Para a economista Jessica Strasburg, da CM Capital, o recuo de 3,3% em 

supermercados e hipermercados pode indicar “a total falta de confiança dos 
consumidores” para ir às compras, devido ao desemprego ainda em alta. 
 

Até mesmo o destaque positivo no indicador de dezembro, é visto sem otimismo pelos 
economistas. Silveira, da MacroSector avalia, por exemplo, que a alta de 2,1% nas 

vendas de materiais de construção no último mês do ano, após alta de 7,7% em 
novembro, é apenas “uma recuperação de um patamar abissal” da queda no passado. 
“A base de comparação é tão ruim que nem dá para falar em retomada”, completou 

Castelli, da GO Associados. 
 

Não haverá recuperação expressiva sem exportações de veículos pesados 

20/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

As exportações de veículos têm crescido em volume, mas falta vir a recuperação em 
valores. A grana gorda vem do nicho da indústria que mais sentiu a crise dos últimos 

anos, o de veículos pesados.  
 
A operação é mais complexa do que parece. Caminhões cruzam fronteiras para 

trabalhar, não podem ficar parados por falta de peças ou de mão de obra para o 
reparo. Além da venda do produto em si, é preciso exportar conhecimento sobre os 

veículos, o que implica mais investimento para treinar mecânicos e abastecer o 
mercado de reposição.  
 

Mas os tais "países em desenvolvimento" de antigos livros didáticos aceitam bem os 
brutos que saem das fábricas brasileiras. A vantagem competitiva da mercadoria 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2017/02/1859879-nao-havera-recuperacao-expressiva-sem-exportacoes-de-veiculos-pesados.shtml


nacional está em sua capacidade de adaptação: um veículo que suporta as variações 
de nossa malha viária não teme pau nem pedra.  
 

A história é antiga. Os primeiros veículos exportados pelo Brasil foram os ônibus 
Mercedes O-321, entre 1961 e 1962. Segundo a Anfavea (associação nacional das 

montadoras), o primeiro lote de 550 veículos –feitos em São Bernardo do Campo 
(Grande São Paulo)– foi destinado à Argentina e à Venezuela.  

 
Em 2016, a Mercedes-Benz exportou 12,9 mil ônibus e caminhões para vários países, 
um crescimento de 22,3% sobre 2015. O Oriente Médio está entre os destinos que 

receberam veículos feitos no Brasil. Esse volume foi fundamental para a saúde da 
empresa.  

 
No mercado interno, a Mercedes teve 20 mil veículos pesados licenciados no ano 
passado, queda de 26,5% em relação a 2015.  

 
Outras marcas também viram as vendas de caminhões minguarem em 2016 e 

seguraram as pontas exportando parte de sua produção.  
 
Espera-se que os bons ventos que impulsionam o agronegócio neste ano ajudem as 

montadoras: há mais safra do que caminhões prontos para o seu transporte.  
 

Contudo, não haverá recuperação expressiva sem que as exportações de veículos 
pesados engrenem. São os brutamontes que farão a balança comercial do setor 
automotivo ser favorável ao país.  

 

PSA investirá € 200 milhões para modernizar fábrica na França 

20/02/2017 - Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
O Grupo PSA investirá um total de € 200 milhões no projeto Sochaux 2022 para 

modernizar a histórica fábrica de Sochaux, cidade francesa onde nasceu a Peugeot. 
Além de atualizá-la, o projeto, que mobilizou uma equipe de planejamento ao longo 
de 36 meses, tem o objetivo de simplificar o fluxo da unidade a fim de que possa 

entregar seu potencial com eficiência. 
 

O centro industrial é complexo: para se ter ideia, ocupa uma área de 200 hectares e 
possui 24 quilômetros de esteiras, além de mobilizar dezenas de caminhões todos os 

dias para movimentar peças e subconjuntos que vão para as linhas de produção. Com 
a reorganização dos prédios, as interrupções de todo o processo poderão ser 
reduzidas.  

 
No fim desta fase de transformação, a fábrica de Sochaux possuirá um fluxo multi-

silhuetas polivalente, isto significa que poderá fabricar até seis diferentes tipos de 
veículos em linha em sequência. Sua capacidade de produção será programada em 
400 mil veículos por ano, volume superior à sua própria média dos últimos 10 anos. 

 
Entre as grandes mudanças, pela primeira vez em 20 anos a PSA adquiriu na França 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25347/psa-investira--200-milhoes-para-modernizar-fabrica-na-franca


uma nova linha de prensas de grande porte e de última geração, com cadência 
elevada, multipeças e capaz de produzir tanto em aço como em alumínio. A 
modernização inclui também a reforma das áreas de chaparia (funilaria) e de 

montagem, elevando seu padrão mundial e alinhado com o nível de outras fábricas 
mais modernas do grupo. 

 
Seguindo a tendência de automação, a planta contará com novas ferramentas digitais, 

de logística e de plataformas móveis, melhorando as condições de ergonomia de 
trabalhadores durante a montagem.  
 

“A fábrica de Sochaux produz atualmente veículos emblemáticos do Grupo PSA, 
incluindo o Peugeot 3008, que registra um sucesso comercial animador, e começará 

também a fabricar um veículo para a marca Opel.  
 
Sei que posso contar com o profissionalismo e o comprometimento total de todos os 

colaboradores de nossa fábrica histórica, com os quais tive o prazer de trabalhar, para 
continuarmos a satisfazer as expectativas de nossos clientes atuais e futuros”, 

declarou Maxime Picat, diretor do Grupo PSA para a Europa. 
 
“O projeto ‘Sochaux 2022, o automóvel desenha o seu futuro’, traduz perfeitamente a 

vontade do Grupo PSA de escrever um futuro industrial na França”, afirmou Yann 
Vincent, diretor industrial do grupo PSA 

 

Falha humana acelera chegada de carros totalmente autônomos 

20/02/2017 - Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Ford surpreendeu o mercado ao anunciar no ano passado que vai produzir em massa 
carros totalmente autônomos já a partir de 2021 (leia aqui). E por totalmente 

autônomos entende-se: veículos que rodam sem qualquer interferência do motorista 
e sequer têm volante e pedais de aceleração e freio. A decisão radical de pular a etapa 

de oferecer automóveis semiautônomos foi tomada quando a montadora constatou 
que não dá para confiar nas habilidades humanas. 
 

No desenvolvimento dos sistemas autônomos, a Ford enfrentou problema inesperado: 
os engenheiros responsáveis por gerenciar o automóvel cochilavam assim que 

adquiriam confiança no sistema. Dessa forma, em uma situação crítica, mesmo que o 
veículo emitisse alerta com alguns segundos de antecedência, o motorista 

provavelmente não teria condições de assumir o controle do veículo.  
 
“E isso porque se tratavam de engenheiros treinados que estavam ali e testar a 

tecnologia”, enfatizou Raj Nair, chefe de desenvolvimento de produto da Ford, à 
agência Automotive News.  

 
Segundo ele, a empresa teria tentado vários recursos para reverter a situação: alertas 
sonoros, luzes piscantes e assentos vibratórios, mas a soneca nos carros autônomos 

parece irresistível. Diante disso, a companhia entendeu que seria perigoso contar com 
as habilidades de um motorista para assumir o comando do carro e decidiu desistir de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25345/falha-humana-acelera-chegada-de-carros-totalmente-autonomos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24471/ford-confirma-producao-de-carro-autonomo-em-2021


lançar modelos do chamado nível 3 de automação - a escala vai de 1, dos carros sem 
qualquer assistência à direção, ao 5, para completamente automatizados.  
 

A Waymo, empresa do grupo Alphabet responsável pelo projeto do Google Car, chegou 
a conclusões parecidas em relação ao comportamento do condutor. 

 
“Pode ser que o nível 3 de automação seja um mito. Há chances de não valer a pena 

fazer um automóvel com alguma dependência da intervenção humana”, já declarou 
John Krafcik, CEO da companhia. Segundo a empresa, contar que pessoas desatentas 
substituam o robô em situações complexas de condução é a receita para o desastre. 

 
EMPRESAS SUSTENTAM APOSTA EM SEMIAUTÔNOMOS  

 
Enquanto Ford e Google apostam em salto tecnológico mais significativo, a maior parte 
das montadoras sustentam a opinião de que modelos com o nível 3 de automação são 

parte necessária da evolução. Executivos da Audi já declararam que os semiautônomos 
são essenciais para que o consumidor se adapte à tecnologia. 

  
Já Nissan e Honda planejam o lançamento de carros de nível 3 que emitem alerta 30 
segundos antes de o condutor precisar efetivamente assumir o controle – o tempo é 

superior aos 10 segundos normalmente considerados para estas situações. Caso o 
veículo não detecte as mãos ao volante, ele automaticamente para no acostamento. 

 

ZF lança módulo híbrido para câmbio de dupla embreagem 

20/02/2017 - Fonte: Automotive Business  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A ZF lança como opcional ao câmbio de dupla embreagem de oito marchas o módulo 
híbrido de 100 kW que oferece condução elétrica dinâmica a veículos esportivos e com 

troca de marcha extremamente rápidas. A unidade de controle de transmissão 
eletrônica é fabricada na planta de Brandemburgo, na Alemanha. 
 

Um kit de transmissão híbrido modular foi criado em parceria com a Porsche para 
equipar o novo Panamera, que acaba de desembarcar no Brasil. 

 
Segundo a ZF, um dos principais objetivos do projeto foi tornar a alimentação elétrica 

uma opção para esta transmissão, graças ao novo projeto do conjunto de 
engrenagens, foi possível integrar um módulo híbrido de 100 kW sem aumentar o 
comprimento em comparação à atual transmissão esportiva 7DT.  

 
“Na nova transmissão esportiva 8DT, combinamos mudança de marcha ultrarrápida, 

alto nível de eficiência e condução totalmente elétrica com a flexibilidade de integrar 
variações dentro do mesmo espaço de instalação sem comprometer nada”, disse o 
diretor de desenvolvimento de transmissões de veículos de passeio da ZF, Jürgen 

Greiner.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25344/zf-lanca-modulo-hibrido-para-cambio-de-dupla-embreagem


A perda de potência pode ser reduzida em até 28%: “As primeiras seis marchas e sua 
gradação compacta servem para melhorar a aceleração até a velocidade máxima. Por 
outro lado, a 7ª e 8ª marchas são configuradas como overdrive, de forma a reduzir 

significativamente a rotação e o consumo de combustível, mesmo sem usar a 
alimentação elétrica”, explica Greiner.  

 
A ZF oferece a nova transmissão de dupla embreagem de 8 marchas com configuração 

longitudinal frontal com quatro configurações: convencional, tração integral, híbrida e 
tração integral híbrida, e 3 classes de torque, alcançando até 1.000 Nm. 
 

Vendas do Grupo VW recuam 4% em janeiro 

20/02/2017 - Fonte: Automotive Business  

 
 
 

 
 

 
 

 

O Grupo VW entregou em todo o mundo em janeiro 813,7 mil veículos, registrando 
queda de 4% ante os mesmos meses de 2016. A retração foi especialmente motivada 

pela Ásia Pacífico, que teve vendas totais de 368 mil veículos e queda de 13,9%. O 
grupo aponta como motivos as comemorações pelo ano-novo chinês e, ainda nesse 
mercado, o aumento de impostos sobre veículos de baixa cilindrada e a uma redução 

temporária de entregas pela Audi decorrente do planejamento em concessionárias.  
 

“Mesmo assim, esperamos manter um crescimento saudável na China este ano”, 
afirma o líder de vendas do Grupo VW, Fred Kappler. Em outras grandes regiões a 
companhia conseguiu crescer, até mesmo na América do Sul, onde os 39,6 mil veículos 

resultaram em alta de 8,6%, apesar da dificuldade que ainda afeta o Brasil (que 
entregou 19,3 mil veículos e recuou 18%).  

 
Na América do Norte foram entregues 66,6 mil veículos, alta de 9%. O bom resultado 
foi motivado pelos Estados Unidos, que absorveram 41,5 mil unidades.  

 
O mercado europeu como um todo adquiriu 312,9 mil veículos e cresceu 7%. Os países 

ocidentais compraram 262,9 mil veículos e cresceram 5,8%. A região central e o leste 
europeu assimilaram 50 mil veículos do Grupo VW e cresceram 13,6%. Na Rússia, que 
teve um período crítico para as vendas do Grupo, os 9,8 mil veículos entregues em 

janeiro permitiram discreta alta de 1,3% sobre o mesmo mês de 2016.  
 

DESEMPENHO POR MARCA 
 

Como reflexo do ano-novo chinês, a marca Volkswagen registrou queda de 4,9% em 
janeiro ao vender 495,9 mil veículos. As dificuldades daquele mercado impactaram 
ainda mais a Audi, que entregou 124 mil veículos e recuou 13,5% ante janeiro de 

2016. Da Skoda foram repassados 93,8 mil veículos, resultando em pequena alta de 
2,4%. 

 
Embora com menor volume que a Skoda, a Seat cresceu mais em janeiro, 16,5%, ao 
entregar 32,3 mil veículos. A Porsche registrou estabilidade em janeiro ao vender 20 

mil carros no primeiro mês de 2017.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25342/vendas-do-grupo-vw-recuam-4-em-janeiro


A divisão VW Veículos Comerciais começou bem o ano ao entregar 35 mil unidades, 
anotando alta de 12,1%. A Scania entregou 5,5 mil veículos comerciais e cresceu 
3,3%. A MAN, no entanto, encolheu 5% em relação a janeiro de 2016 por ter entregue 

6,4 mil veículos. 
 

Veja o mapa com as vendas do Grupo VW em janeiro de 2017:  
 

 

Setor de autopeças precisa exportar, mas não é fácil virar a chave 

20/02/2017 - Fonte: Automotive Business  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Com a crise no mercado brasileiro de veículos, as empresas de autopeças, que 
seguiam tão focadas no mercado nacional nos últimos anos, voltaram o olhar para as 

exportações. Esta transição, no entanto, é desafiadora, como avisa Letícia Costa, da 
Prada Assessoria. “É essencial olhar para o mercado externo, mas não é fácil virar a 
chave”, avalia. 

 
A consultora destaca que o Brasil se posicionou com uma indústria fechada, em que 

“os negócios iam bem quando o mercado doméstico estava bem”. Na visão de Letícia, 
mudar esta postura agora exige que as empresas invistam em produtividade e 
competitividade. Ela reconhece, no entanto, que uma série de fabricantes de 

autopeças nacionais não têm fôlego para se reinventar justamente no momento de 
crise mais aguda dos negócios. “Para estas empresas, a saída mais rápida é buscar o 

mercado de reposição.”  
 
A cadeia produtiva fechou 2016 com déficit de US$ 5,3 bilhões na balança comercial 

de autopeças. Enquanto os fabricantes locais geraram US$ 6,57 bilhões em 
faturamento com exportações, as importações de componentes somaram US$ 11,82 

bilhões. Para a entidade, o desequilíbrio tão acentuado é reflexo da relação cambial e 
das dificuldades enfrentadas para vender autopeças à Argentina, principal mercado da 
indústria nacional.  

 
Projeções divulgadas pelo Sindipeças em novembro do ano passado apostam em 

redução do saldo negativo da balança comercial de autopeças para 2017. Segundo a 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25341/setor-de-autopecas-precisa-exportar-mas-nao-e-facil-virar-a-chave


entidade que representa o setor, as empresas devem acumular déficit de US$ 4,23 
bilhões este ano.  
 

Tanto Letícia Costa quanto Dan Ioschpe, presidente do Sindipeças, participarão do VIII 
Fórum da Indústria Automobilística, principal evento de negócios do setor, que 

acontece em São Paulo (SP) no dia 17 de abril. O encontro trará debates sobre a 
cadeia produtiva, compras das montadoras, mercado, caminhões, entre outros 

assuntos. Além de conteúdo de alta credibilidade, o Fórum traz feira tecnológica e 
rodada de negócios com montadoras, sistemistas e a cadeia produtiva. Veja a 
programação completa e faça a sua inscrição aqui. 

 

Comunicação e chefia podem ajudar a usar desavenças como fonte de ideias 

20/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Não existe trabalho sem uma dose de estresse, opiniões contrárias e discussões. Mas 

é possível evitar que as divergências se transformem em confronto direto -e alguém 
termine engolindo sapo para manter o emprego.  

 
"Os conflitos costumam se solucionar com rapidez quando os envolvidos se comunicam 
com clareza, estão dispostos a negociar de forma respeitosa e a procurar entender a 

desavença pela ótica do outro", diz Miryam Maziero, psicóloga do trabalho do Instituto 
de Psiquiatria da USP.  

 
Em geral, não há políticas formais de resolução de conflitos dentro de empresas, 
segundo João Márcio Souza, economista e diretor da recrutadora Talenses. Apenas 

quando há algum problema a organização busca criar mecanismos para solucioná-lo.  
Os conflitos de interesses, valores e perspectivas são esperados.  

 
"É um ambiente em que, mesmo que a gerência seja muito inovadora, daquelas cuja 
liderança é horizontalizada, há metas, burocracia e relações de poder bastante claras", 

diz Ana Cristina Limongi-França, doutora em administração e professora de gestão de 
pessoas e qualidade de vida da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da USP.  
 
Para minimizar o problema, é indispensável que as lideranças estejam atentas ao 

relacionamento entre os profissionais sob sua tutela e não deixem que a situação se 
desenrole sem interferência.  

 
"O chefe tem que acompanhar o trabalho da equipe e corrigir eventuais desvios, 
entendendo o temperamento de cada um e gerenciando as expectativas de todos", 

complementa José Augusto Minarelli, pedagogo e presidente da consultoria de 
recrutamento Lens & Minarelli.  

 

 

Marcus Leoni/Folhapress 

 

 

A produtora de conteúdo Pérola Cattini, 33, em São Paulo 
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DE CIMA PARA BAIXO  
Uma chefia pouco atenta às necessidades foi o que gerou desentendimentos em uma 
das empresas onde a analista de conteúdo Pérola Cattini, 33, trabalhou.  

 
"Havia conflito porque apresentávamos soluções para aprimorar o trabalho e todas 

eram bloqueadas pelos gestores, o que nos frustrava muito", diz ela.  
 

Cattini atribui o problema a uma questão geracional. "Diziam que não tínhamos 
experiência, e fui deixando de contribuir até que perdi o ânimo com o trabalho. Hoje, 
teria tentado me impor e defendido minhas ideias em vez de me calar", afirma.  

 
Segundo Maziero, quando se esgotam as possibilidades de negociação, o funcionário 

se sente aprisionado e, com isso, inicia-se um processo de adoecimento que, em casos 
extremos, pode afetar a saúde (veja abaixo).  
 

QUESTÃO DE CULTURA  
Segundo Souza, há empresas que incentivam o conflito entre os funcionários. 

"Algumas organizações, em áreas como bens de consumo e varejo, com ciclos de 
venda curtos, estimulam interações muito assertivas, que seriam mais eficientes para 
bater metas", explica.  

 
A vendedora Márcia Algaves, 48, viveu na pele essa "assertividade" do setor varejista 

quando trabalhou na loja de uma grande rede de moda em São Paulo.  
 
"A gerente nos destratava na frente dos clientes e desautorizava de forma grosseira 

as orientações da rede a respeito de trocas de peças, por exemplo. Dizia que 'não 
sabíamos o que estávamos falando' e gritava conosco até na porta da loja", afirma.  

 
A vendedora passou a responder as ofensas, dizendo que não era obrigada a ser 
maltratada, e comunicou o problema à rede, que, segundo Algaves, nada fez. "Esse 

tipo de tratamento é comum no ramo de moda, e a marca tolerava, mas acho que isso 
gerou muitas demissões e até processos", diz.  

 
De acordo com Limongi-França, as empresas que subestimam a gravidade dos 
conflitos podem ter que lidar com fuga de talentos, queda na produtividade e aumento 

de faltas dos funcionários, muitas vezes causadas por problemas de saúde 
relacionados com o estresse.  

 
Mas, se bem administrado, o conflito pode ser positivo, segundo Elaine Saad, 
presidente da ABRH-Brasil (associação de recursos humanos).  

 
"A divergência pode ser útil para encontrar o caminho do meio e mostrar que pessoas 

muito diferentes podem se complementar em competências e habilidades. Para que 
isso aconteça, é preciso deixar de lado uma postura belicosa e estar disposto a ouvir 

mais", afirma.  
 

 

Diego Padgurschi/Folhapress 

 

 

A vendedora Márcia Algaves, 48, que teve problemas com uma chefe, em SP 



ESGOTAMENTO  
Em casos extremos, o conflito direto com o chefe ou colegas de trabalho pode causar 
problemas de saúde. 

 
A analista de vendas Priscila Rocha, 25, teve síndrome de burnout, ou esgotamento 

profissional, depois de três anos convivendo com um chefe, que, segundo ela, era 
ríspido demais.  

 
"Ele chamava a todos de incompetentes, e eu já não aguentava mais. Um dia, saí do 
trabalho e fui para o hospital. Fui sedada, porque meus batimentos cardíacos 

chegaram a 160 por minuto."  
 

Rocha foi encaminhada a uma psiquiatra, que a diagnosticou com a síndrome e a 
medicou com antidepressivos. Entre os sintomas da doença estão enxaqueca, 
irritabilidade, ansiedade, depressão e baixa autoestima.  

 
Traumatizada após a experiência, a analista pensou em migrar para a carreira 

acadêmica até encontrar um novo trabalho na NeoAssist, uma plataforma de 
atendimento ao cliente. O processo seletivo da empresa inclui etapas para avaliar 
competências comportamentais.  

 
"Questionamos os profissionais sobre como agiriam em situações de conflito. A parte 

técnica sabemos que é fácil de ser ensinada, mas não podemos mudar o 
comportamento e já tivemos problemas antes", diz Albert Deweik, presidente-
executivo.  

 
Para Miryam Maziero, psicóloga do trabalho do Instituto de Psiquiatria da USP, o 

problema de saúde começa quando as decisões são arbitrárias e não há espaço para 
a autonomia do profissional.  
 

"Quando seus recursos internos se esgotam, o Burnout se instala, por isso a chefia e 
a empresa devem estar atentas e dar margem para uma solução", afirma.  

 
*  
PROCESSO DE PAZ 

Como evitar e solucionar conflitos  
ESTUDE A ÁREA 

Observe os traços de personalidade de cada profissional do seu setor: se são mais 
dominantes, influentes, cautelosos ou tradicionalistas. Daí, tire pistas de como 
interagir com cada um  

OBSERVE OS DETALHES 
Há aqueles profissionais que só são convencidos quando têm dados irrefutáveis; 

outros podem ceder com mais facilidade. Para evitar discussões, antes de abordar os 
colegas é melhor avaliar a reação de cada um ao problema  

SEJA ORGANIZADO 
Equipes com funções e metas bem definidas em geral discutem menos. Informe-se a 
respeito de suas atribuições e respeite o papel de cada profissional da sua equipe, 

sem atropelar ninguém  
PEÇA AJUDA 

O líder da equipe pode fazer a chamada "pesquisa de clima", com questionário 
dissertativo e anônimo, para que os profissionais expressem suas questões e ele 
possa mediá-las  

NÃO LEVE PARA O PESSOAL 
Pessoas com baixa resistência à frustração tendem a se zangar com críticas. Se 

algum colega levar comentários seus para o lado pessoal, faça questão de não 



mostrar nenhum tipo de 
agressividade e tente compreender a outra parte  
VEJA O LADO BOM 

As desavenças podem ser estimulantes, já que instigam a enxergar um mesmo 
problema por novos lados. Para que a questão se resolva, deve-se comunicar tudo 

com clareza e saber negociar e conceder  
Fontes: Mike Martins, diretor-executivo da Sociedade Latino Americana de Coaching 

e Miryam Maziero, psicóloga do trabalho da USP  
 

Acionistas planejam que Vale seja sociedade sem controle definido 

20/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A Vale informou nesta segunda-feira (20) que foi arquivado na sede da companhia um 
novo acordo de acionistas celebrado por Litel Participações, Litela Participações, 
Bradespar, Mitsui & Co. e BNDES Participações (BNDESpar), para vigorar a partir de 

10 de maio de 2017.  
 

O acordo, além das regras comuns relativas a voto e direito de preferência na aquisição 
de ações dos acionistas, propõe viabilizar a listagem da Vale no segmento especial do 
Novo Mercado da BM&FBovespa e a transformá-la em uma sociedade sem controle 

definido, de acordo com fato relevante da mineradora.  
 

Entre as etapas contempladas na operação, está a incorporação da Valepar, holding 
que hoje controla a empresa, pela Vale.  
 

A proposta tem caráter vinculante para os acionistas, e fica sujeita à aprovação pelos 
órgãos societários da companhia. Este "Acordo Valepar" tem prazo de seis meses, a 

contar do início de sua vigência.  
 
A Vale realizará teleconferência sobre novo acordo de acionistas às 11h00 desta 

segunda-feira.  
 

No domingo, o jornal "O Globo" antecipou que os acionistas planejam extinguir a 
Valepar. Os sócios na Valepar incluem Bradespar SA, Mitsui & Co, vários fundos de 
pensão liderados pelo Previ Caixa de Previdência, além do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Também fazem parte da holding os 
fundos Petros Fundação, Funcef e o fundo privado Fundação Cesp.  

 
O atual acordo entre os acionistas expira em abril, quando deve passar a valer esse 
novo arranjo. Com a Valepar deixando de atuar como um bloco, Bradespar e Previ 

acreditam que a empresa será mais atrativa para novos investidores, fontes disseram 
à Reuters em janeiro.  

 

Grob compra empresa italiana fabricante de máquinas e sistemas para 
motores elétricos 

20/02/2017 - Fonte: CIMM 
 

A GROB adquiriu a empresa DMG meccanica, empresa líder na fabricação de máquinas 
e equipamentos para produção de estatores para motores elétricos, alternadores e 

geradores elétricos, a fim de fortalecer seu trabalho em P&D no segmento da E-
Mobilidade e se tornar no futuro um parceiro ainda mais completo para a indústria 
automobilística. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1860306-vale-informa-sobre-celebracao-de-novo-acordo-de-acionistas.shtml
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No final de janeiro de 2017, a GROB adquiriu 100% das ações da empresa italiana 
DMG meccanica, reforçando substancialmente suas competências e desenvolvimentos 
na eletromobilidade, que já vem sido desenvolvida há anos na empresa.  

 
Com as tecnologias da DMG meccanica e os processos recém-desenvolvidos da GROB, 

agora a GROB possui condições completas para oferecer os principais métodos e 
processos de fabricação de motores elétricos para a indústria automobilística e seus 

fornecedores em todo o mundo e, em um futuro próximo, fornecer também soluções 
para produção em série. 
 

Parceria 
DMG meccanica possui muitos anos de experiência e é especializada na fabricação de 

máquinas e instalações para produção de estatores para motores elétricos, 
alternadores e geradores elétricos. O know-how tecnológico da empresa se baseia em 
processos testados e comprovados de tecnologias de enrolamento de bobinas.  

 
A maior parte das máquinas e instalações da DMG meccanica é destinada diretamente 

à indústria automotiva. A GROB, por sua vez, possui um departamento próprio 
responsável por desenvolver e testar novos processos, projetados especialmente para 
produção em série de estatores para utilização em motores e veículos elétricos. 

 
A cooperação futura representa uma situação vantajosa para as duas empresas: a 

GROB obtém mais conhecimento e experiência na área da mobilidade elétrica, e a 
DMG meccanica terá um forte parceiro com operação global para a produção em série 
na indústria automotiva. 

 
Futuros investimentos para a ampliação destas tecnologias na área da mobilidade 

elétrica já estão previstos para Turim e Mindelheim. 
 
DMG meccanica – um renomado parceiro na engenharia de máquinas e instalações 

para motores elétricos 
 

DMG meccanica é uma empresa familiar, fundada em 1992 por Mauro Marzolla e o 
Marco Debilio como uma spin-off de um fornecedor italiano, líder de mercado, de 
máquinas de enrolamento para motores elétricos. Em 2016, a empresa alcançou, com 

quarenta funcionários, um faturamento de dez milhões de euros.  
 

Na sua carteira de clientes, encontram-se vários fabricantes renomados de motores 
elétricos e fornecedores da indústria automotiva. A DMG meccanica é principalmente 
forte no importante mercado de e-mobility na China. 

 
Os dois proprietários, Mauro Marzolla e Marco Debilio, continuarão trabalhando na 

DMG meccanica como presidentes. A DMG meccanica permanecerá no Grupo GROB 
como sociedade independente e todos os postos de trabalho na Itália serão mantidos. 

 

SKA agora oferece serviço de impressão 3D Stratasys 

20/02/2017 - Fonte: CIMM 

 
A SKA começa 2017 com novidades no seu portfólio de produtos e serviços. A empresa 

que há mais de 25 anos fornece tecnologia para desenvolvimento de produto, agora 
oferece serviço de impressão 3D e manufatura digital, para atender empresas 
brasileiras. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15256-ska-agora-oferece-servico-de-impressao-3d-stratasys
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/200101-ska


Fácil de acessar, o cliente envia pelo site da SKA o modelo 3D que deseja imprimir 
(STL, STEP, Parasolid), recebe o orçamento por e-mail e em poucos dias a peça é 
entregue. 

 
São várias as possibilidades. Desde criar protótipos conceituais e funcionais, peças 

para uso final, ferramentas até dispositivos e gabaritos. A SKA conta com um time de 
especialistas experientes que ajudam na definição da melhor estratégia de impressão 

do modelo, incluindo materiais, cores, acabamento e tamanho. 
 
A possibilidade de customizar, personalizar e ainda garantir as propriedades do projeto 

em uma peça sem erros, são alguns dos benefícios da impressão 3D durante as etapas 
de projeto. Mas não só isso, ela também é uma possibilidade real para as empresas 

inovarem na produção, seja peças para uso final ou dispositivos de fixação, por 
exemplo. 
 

A Fiat usa a tecnologia de impressão 3D Stratasys para criar novas peças da parte 
interna dos carros. A Tramontina desenvolve toda a sua linha de cutelaria com ajuda 

da tecnologia. Já a fabricante de máquinas agrícola Stara usa a impressão 3D para 
construir peças de tratores, por exemplo. 
 

A SKA atenta as tecnologias que estão sendo lançadas lá fora. Em janeiro, Siegfried 
Koelln, Diretor da SKA, esteve no encontro mundial da Stratasys em New Orleans, nos 

EUA, onde a empresa apresentou inovações em máquinas e materiais mais resistentes 
e modernos, como a nova linha de impressoras F170, F270 e F370 é alinhada ao 
conceito da Manufatura Avançada, onde é possível acompanhar em tempo real, pelo 

celular ou tablet, o status da peça impressa, assim como a quantidade de material que 
a impressora ainda possui.  

 
“Em tempos de recessão econômica do país, a SKA acredita que o investimento em 
tecnologia é o caminho para ajudar empresas a aumentarem a produtividade e se 

manterem competitivas no mercado”, afirma Siegfried. 
 

A Haimer assina um acordo de cooperação com a DMG Mori 

20/02/2017 - Fonte: CIMM 
 

A parceria cooperativa entre o Grupo HAIMER e o DMG MORI foi reforçada. Ambas as 
empresas assinaram um acordo de cooperação que estabelece os padrões para uma 

parceria premium de produtos HAIMER. Além disso, a partir de 1 de janeiro de 2017, 
a HAIMER adquiriu a empresa DMG MORI Microset GmbH, que agora opera sob a 
denominação HAIMER Microset GmbH. 

 
A usinagem bem-sucedida requer máquinas poderosas e tecnologia de ferramentas de 

precisão, o que garante que a precisão é transferida do fuso diretamente até a aresta 
de corte. É por isso que a relação de negócios entre o Grupo HAIMER, líder 

internacional em ferramentas de alta precisão, ea DMG MORI, líder mundial em 
fabricação de máquinas-ferramenta, tem sido muito bem-sucedida e confiável por 
muitos anos. 

 
Com a aquisição da Microset Tool-Presetting Technology da DMG MORI, o Grupo 

HAIMER, uma empresa familiar com quase 600 funcionários, complementa a sua 
carteira de produtos existente. Além dos porta-ferramentas de alta precisão em todas 
as interfaces e comprimentos populares, o portfólio atual de produtos inclui uma 

variedade de máquinas de indução térmica e balanceamento. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15255-a-haimer-assina-um-acordo-de-cooperacao-com-a-dmg-mori
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/200715-dmg-brasil


A Sra.Claudia Haimer, CEO da HAIMER, explicou: "Uma vez que a localização da 
empresa da HAIMER Microset GmbH com cerca de 35 funcionários permanecerá em 
Bielefeld, Alemanha, esta será a nossa segunda unidade de produção da HAIMER, 

incluindo a nossa sede em Igenhausen, Augsburg, Alemanha.  
 

Bielefeld será expandida para se tornar o nosso centro de vendas e marketing do Norte 
da Alemanha, onde poderemos apresentar a cadeia de processos completa que 

envolve a máquina-ferramenta aos clientes atuais e potenciais. Nova instalação da 
HAIMER em conjunto com os funcionários em Bielefeld e uma parceria intensificada 
com a DMG MORI". 

 
O acordo de cooperação estabelece uma relação ainda mais forte entre as duas 

empresas com uma parceria premium. Doravante, a DMG MORI comprará todos os 
produtos relacionados com a pré-configuração de ferramentas, balanceamento e 
indução térmica, incluindo os mandris térmicos, bem como as salas de ferramentas, 

exclusivamente da HAIMER. Todos os centros de tecnologia e solução da DMG MORI e 
plantas de produção em todo o mundo serão equipados com produtos HAIMER. 

 
"Estamos ansiosos para uma cooperação bem sucedida, juntamente com a HAIMER 
como um parceiro Premium", disse Christian Thönes, CEO da DMG MORI AG. 

"Apresentaremos nossos primeiros produtos conjuntos sobre a Smart Tool 
Management já no show EMO 2017 Hannover. O acordo de cooperação inclui ainda 

que a DMG MORI continuará a exibir produtos HAIMER Microset durante exposições e 
eventos internos (Open House) e que eles continuarão a distribuir esses produtos 
através de suas empresas de vendas e serviços em todo o mundo. 

 
O Sr. Andreas Haimer, Diretor Executivo e Presidente do Grupo HAIMER, acrescentou: 

"A tecnologia de preset de ferramentas HAIMER Microset complementa perfeitamente 
nosso portfólio de ferramentas de precisão, indução térmica e balanceamento de alta 
precisão, tornando-nos um provedor de sistemas para a gestão de ferramentas em 

torno da máquina-ferramenta." 
 

Mundo não está preparado para crise, diz ex-economista-chefe do FMI 

20/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Luiz Carlos Murauskas/Folhapress 

 

 

O economista francês e professor Olivier Blanchard 

   

O mundo não está preparado para enfrentar uma nova crise econômica.  

 
A opinião é de Olivier Blanchard, que foi economista-chefe do FMI (Fundo Monetário 

Internacional) entre 2008 e 2015 —o cargo hoje é ocupado pelo americano Maurice 
Obstfeld.  
 

Em entrevista por e-mail, o ex-dirigente do Fundo diz que os governos não fizeram 
experiências suficientes com políticas econômicas alternativas, como as chamadas 

medidas macroprudenciais. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1860074-mundo-nao-esta-preparado-para-crise-diz-ex-economista-chefe-do-fmi.shtml


Após a crise financeira global de 2008, discutiu-se, por exemplo, a necessidade da 
adoção de instrumentos como uma regulação flexível do setor bancário que se 
ajustasse ao ciclo econômico, com regras mais rígidas em períodos de expansão e 

menos estritas nos momentos de desaceleração.  
 

Houve também discussão sobre um possível acordo para a taxação de fluxo de capitais 
em situações emergenciais. Blanchard promoveu muitos desses debates enquanto 

esteve no FMI, mas, segundo ele, os avanços ainda deixam a desejar.  
 
Nascido na França, Blanchard fez doutorado no MIT (Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts), onde permanece como professor emérito —ele também deu aula nos 
anos 1980 em Harvard. Atualmente, é pesquisador do Peterson Institute for 

International Economics (organização que tem sede em Washington) e continua ativo 
no debate econômico.  
 

*  
Folha - O sr. foi um dos primeiros a defender a necessidade de repensar a 

política macroeconômica. Um intenso debate se desenrolou desde então. Em 
que ponto estamos? 
Olivier Blanchard - Acho que ainda precisamos repensar. Em termos de objetivos, é 

claro que crescer não é o suficiente, e nós temos de nos preocupar mais sobre a 
distribuição desse crescimento, sobre a desigualdade.  

 
Em termos de como a economia funciona, o sistema financeiro é muito mais 
importante do que pensamos, tanto como origem de choques quanto como um 

transmissor de choques para outros lugares do sistema.  
 

Em termos de políticas, nós descobrimos que temos um conjunto de instrumentos 
muito maior, mais instrumentos de política monetária, novos instrumentos de 
macroprudenciais, instrumentos fiscais não explorados. Ainda temos de decidir quais 

usar, tanto em tempos normais quanto em momentos excepcionais.  
 

Ficou claro que nem todas as políticas podem ser aplicadas a todos os países? 
Algumas verdades são, se não eternas, pelo menos generalizadas o suficiente para 
serem aplicadas a todos os países.  

 
Deficit grandes, expansão monetária rápida são ideias ruins em todos os lugares e 

sempre. Mas, além disso, há e deve haver diferenças entre países, sejam eles abertos, 
sejam fechados, tenham um mercado financeiro simples ou sofisticado, tenham longa 
tradição de políticas responsáveis ou não.  

 
Taxas de câmbio flexíveis podem não ser a melhor opção para todos, embora eu ache 

que sejam a melhor para a maioria. Regras fiscais podem tomar formas diferentes.  
 

E nós estamos numa fase de experimentação. É bom que os países experimentem 
diferentes instrumentos de políticas macroprudenciais, por exemplo.  
 

Os formuladores de políticas públicas parecem saber para onde estamos 
caminhando? 

Acho que existe um desejo de voltar para os dias antigos, algo como uma 
contrarrevolução.  
 

Digamos, no caso da política monetária, voltar para o regime de metas de inflação 
com alguns ajustes. A experimentação com políticas macroprudenciais ainda é 



insuficiente. E nenhum trabalho sério para usar a política fiscal como mecanismo de 
estabilização foi feito.  
 

E quais os riscos disso para a economia? 
Não estamos preparados como deveríamos para enfrentar a próxima crise. Se ela vier, 

com certeza deveremos responder e desenvolver esses mecanismos, mas seria melhor 
já tê-los prontos e testados agora.  

 
Os bancos centrais devem voltar a perseguir apenas a estabilidade de preços? 
Ou precisarão de mandatos mais amplos? 

 Acho que os bancos centrais precisam ter um mandato triplo [muitos BCs têm um 
mandato duplo, com foco no controle da inflação e no pleno emprego].  

 
Um foco exclusivo na inflação pode levar a atividade a desviar muito do potencial de 
crescimento econômico e à instabilidade financeira.  

 
Para fazer isso, eles precisam de dois tipos de instrumento, política monetária e 

instrumentos macroprudenciais. Como combinar os dois, tanto em termos 
institucionais quanto práticos, é uma questão que ainda não está resolvida. A 
experimentação pode ajudar.  

 
Os países avançados podem ter entrado numa fase de estagnação secular 

[crescimento decepcionante por muitos anos, com retomadas frágeis e alto 
risco de novas recessões] ou crescimento muito menor? 
 

A evidência é que o crescimento da produtividade tem sido incomumente baixo na 
maioria dos países avançados. A extrapolação sugere que isso pode continuar.  

 
Esse fator combinado com uma tendência demográfica adversa [envelhecimento da 
população] implica, realmente, crescimento econômico menor, embora certamente 

não uma estagnação.  
 

Esse cenário, no entanto, deve ser visto com alguma ressalva. Não há muita correlação 
entre as taxas de crescimento da produtividade nas últimas décadas, a inovação 
continua a um ritmo acelerado. Há grande probabilidade de que o crescimento da 

produtividade seja maior do que o cenário mais considerado atualmente.  
 

Mercado financeiro especula que nota de crédito do Brasil melhore 

20/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
A euforia no mercado financeiro dos últimos dias fez com que investidores flertassem 

com a ideia de que o Brasil poderia melhorar a nota de crédito, apesar da fragilidade 
das contas públicas do país.  

 
Embalado pelo cenário externo superfavorável, o Brasil chegou a ostentar nível de 
risco-país semelhante ao de nações emergentes com nota um degrau acima do seu 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1860063-mercado-financeiro-especula-melhor-nota-de-credito-do-brasil.shtml


patamar, mais próximo do grau de investimento (selo de bom pagador, perdido em 
2015).  
 

Tamanho otimismo nos mercados contagiou o Planalto. O chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, disse na quarta (15), quando o dólar caiu a R$ 3,05, que o país pode recuperar 

o selo de bom pagador com a reforma da Previdência.  
 

Os investidores estão animados com o Brasil. Acreditam que o governo Michel Temer 
conseguirá aprovar a reforma da Previdência, o crescimento econômico vai retornar e 
que os juros vão cair de forma mais acentuada. 

 
A onda de otimismo interna fez com que o país tivesse uma queda mais forte do risco-

país neste ano do que seus pares com as mesmas notas.  
 
A Turquia, que como o Brasil está dois degraus abaixo do grau de investimento na 

Standard & Poor's, viu seu risco cair 12% neste ano.  
 

Segundo o economista-chefe do Santander, Maurício Molan, o Brasil está "precificado" 
hoje entre o grau de investimento e um nível abaixo.  
 

"Os preços atuais são compatíveis com upgrade [melhora de nota]. É um movimento 
de euforia com o Brasil, percepção de que o país está fazendo o dever de casa", diz. 

Se repetir a tendência dos últimos movimentos de nota do Brasil, porém, as agências 
de risco ainda levarão tempo para promover o Brasil. Há poucos dias, a S&P manteve 
o país no grau especulativo e reafirmou a perspectiva negativa.  

 
A Fitch recomendou que o país adote políticas para crescer e recuperar receita. "O 

jogo do mercado é antecipar. A performance da Bolsa brasileira no passado não foi 
especular depois que o país recebeu grau de investimento, mas sim antes", afirma 
Frederico Sampaio, diretor da gestora Franklin Templeton.  

 
DE BEM  

Gestores afirmam que o entusiasmo com o Brasil também está voltando entre 
estrangeiros. A semana encerrada no dia 8, segundo levantamento da consultoria 
EPFR Global para a Folha, foi a de maior captação de fundos que investem em ações 

brasileiras desde abril do ano passado. A fatia dedicada a Brasil em fundos globais 
subiu em 2016 de 6% para 8,5% ao fim de 2017.  

 
"Há maior apetite para emergentes, mas veio para o Brasil uma parcela pequena do 
que pode vir se a gente entrar nos trilhos, se passarem as reformas", diz Sampaio.  

 
Gestor de fundos focados em ações da América Latina da americana BlackRock, Will 

Landers, diz que vem aumentando sua alocação em ativos do Brasil gradualmente 
desde que viu sinais de troca de governo, em 2016. Hoje, 67% do fundo de cerca de 

US$ 2,3 bilhões está concentrado em ações brasileiras, maior percentual em cinco 
anos.  
 

"O Brasil tem um potencial gigantesco que estava sendo desperdiçado com políticas 
antiquadas", afirma.  

 
"O país começou a recuperar a atenção do investidor e ainda há espaço para ganhar. 
O valor da Bolsa brasileira em dólares ainda está abaixo do patamar de 2011."  

 
Para Solange Srour, da gestora ARX, a atenção dos investidores está voltada para as 

reformas. "A Lava Jato pode até pegar pessoas conhecidas, mas, para o mercado, o 



importante é que não atinja pessoas que afetem a aprovação das reformas. Porque 
são elas que farão o país crescer."  
 

Mercado: Ford é eleita uma das empresas mais admiradas do mundo 

20/02/2017 - Fonte: GS Notícias 

 
A Ford foi eleita uma das empresas mais admiradas do mundo no ranking de 2017 

divulgado pela revista Fortune, considerado o indicador global mais importante na área 
de reputação corporativa. Isso mostra o progresso recente da empresa em termos de 
desempenho e de imagem segundo a visão do mercado e dos parceiros de negócios.  

 
"A presença da Ford nessa prestigiosa lista da Fortune é um reflexo do grande trabalho 

que todo o nosso time global vem realizando", diz Mark Fields, presidente da Ford 
mundial.  
 

O ranking da Fortune é baseado numa ampla pesquisa que reúne a opinião de cerca 
de 3.800 executivos, diretores, especialistas e analistas financeiros de diferentes 

setores. Eles são convidados a avaliar as companhias da sua área com base em nove 
atributos de reputação. Entre esses critérios estão a capacidade de investimento, a 
qualidade da administração e dos produtos, a responsabilidade social e a habilidade 

em atrair novos talentos.  
 

O estudo anual tem como ponto de partida um universo de 1.500 instituições, 
considerando as 1.000 maiores empresas norte-americanas classificadas por 
faturamento e as 500 maiores empresas de outras regiões do mundo com faturamento 

acima de US$10 bilhões. A seleção é refinada em diversas etapas para a composição 
da lista final. Mais informações sobre o estudo estão disponíveis no Worlds Most 

Admired Company. 
 

Otimismo nas micro e pequenas empresas tem sido alternativa para crise 

20/02/2017 - Fonte: GS Notícias 
 

Conforme  

 

As projeções de, pelo menos, estabilização da crise parecem ter sido suficientes para 

injetar otimismo nas micro e pequenas empresas sul-mato-grossenses. Conforme 
dados da Pesquisa de Expectativa, elaborada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro 

e Pequena Empresa (Sebrae), para 62,4% dos empresários, o ano de 2017 será 
melhor do que 2016. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro 
do ano passado. Ao todo, foram ouvidos 6.617 donos de pequenos negócios em todo 

o País, em que o índice de otimismo é de 62,6%. 
 

Ainda segundo os dados do Sebrae, mais da metade dos empreendedores do Estado, 
55,8% ao todo, pretende adotar novas medidas para estimular as vendas em seus 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=mercado-ford-eleita-das-empresas-mais-admiradas-m&secao=economia-negocios-financas
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=otimismo-nas-micro-pequenas-empresas-tem-sido-alt&secao=economia-negocios-financas
http://www.correiodoestado.com.br/upload/dn_noticia/2017/02/microempresa-vr1.jpg


negócios, e 29% deles apontam o investimento em propaganda e marketing como 
principal ação nesse sentido.  
 

A pesquisa apontou ainda que os empresários também estão dispostos a modernizar 
seus empreendimentos. Dos entrevistados no Estado, 33,5% informaram que 

pretendem investir na atualização e adoção de novas técnicas para melhorar seus 
negócios. 

 
O cenário também tem se mostrado mais favorável, ou menos nebuloso, para quem 
está pensando em abrir seu próprio negócio. Conforme a analista do Sebrae, Vanessa 

Schmidt, em Mato Grosso do Sul, a abertura de novas empresas ainda está em taxas 
menores do que o período antes da crise, mas começa a dar sinais de recuperação.  

 
Entre os setores que podem crescer no Estado, em decorrência do comportamento 
apresentado nos anos anteriores, estão alimentação e bebidas, alimentação fora de 

casa, vestuário e comercialização de peças para serviços de reparação.  
 

Como funciona empresa sueca que decidiu não ter chefes 

20/02/2017 - Fonte: UOL Economia 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Você realmente precisa que alguém te diga o que fazer no trabalho? 
 

Três anos atrás, a consultoria de software sueca Crisp decidiu que a resposta era não. 
A empresa, que tem cerca de 40 funcionários, já tinha testado várias estruturas 

organizacionais, incluindo a mais comum - ter um único líder comandando tudo. 
 
A Crisp chegou a criar um esquema rotativo de comando, mudando o CEO anualmente 

com base em uma votação entre os trabalhadores. Mas acabou decidindo, 
coletivamente, que ter um chefe não era necessário. 

 
Yassal Sundman, desenvolvedora na empresa, explica: "Nós questionamos: 'e se nós 
não tivéssemos ninguém como nosso próximo CEO, como seria?' E então fizemos um 

exercício no qual listamos as tarefas de um CEO". 
 

Os funcionários verificaram que muitas das responsabilidades do chefe coincidiam com 
as dos integrantes do conselho de administração (o "board") da companhia, e que 

outras poderiam ser divididas entre os empregados. 
 
"Quando olhamos para a lista na qual deveriam estar as funções do chefe, não tinha 

sobrado nada. E concluímos: 'certo, por que nós não tentamos isso?, conta Sundman. 
Tomada de decisões 

 

A Crisp realiza encontros de quatro dias com todos os funcionários entre duas e três 

vezes ao ano. Essas reuniões são usadas para tomar decisões que afetam a todos, 
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como mudança de escritório, mas em outros momentos os trabalhadores são 
encorajados a tomar decisões por conta própria. 
 

Há também o conselho - uma exigência legal -, que pode ser usado como último 
recurso para resolver problemas, caso algo não esteja funcionando. 

 
Henrik Kniberg, consultor organizacional na empresa, afirma que não ter de levar 

decisões sobre projetos ou orçamentos a um chefe faz com que a companhia resolva 
as coisas mais rapidamente. 
 

"Se você quer que algo seja feito, precisa se levantar e começar a tocar isso", diz. 
Ele ressalta que não ter de pedir permissões não elimina a necessidade de que os 

empregados discutam problemas e troquem ideias uns com os outros. 
 
Como todos são responsáveis por tudo, os empregados ficam mais motivados, 

argumenta. A Crisp mede regularmente a satisfação de seus funcionários - a média 
hoje é de 4,1 pontos, de um total de 5. 

 
'Uma família' 
A companhia é organizada como se fosse uma família, compara Kniberg: embora 

ninguém precise dizer exatamente o que é preciso fazer, a regra implícita é que você 
não pode bagunçar a casa. 

 
Mas e se o restante dos empregados acha que um colega tomou uma decisão ruim? 
Sundman diz que não há problema. "Pelo menos você fez o que era certo naquele 

momento. Então podemos debater isso, você pode explicar por que você achou que 
aquele era um bom caminho. E na verdade você pode acabar levando todos os outros 

a pensar da mesma forma." 
 
Agora, a Crisp espera que seu modo de trabalhar inspire outras empresas a copiar o 

seu modelo. 
 

Embora a decisão tomada pela empresa sueca pareça radical, várias companhias já 
testaram um arranjo semelhante. Uma das mais conhecidas é a loja online de roupas 
e sapatos Zappos, cuja dona é a gigante Amazon. 

 
Em 2013, a empresa adotou uma nova estrutura de gestão chamada holocracia, cujo 

objetivo era eliminar a hierarquia e estimular a cooperação entre os funcionários. 
 
Entretanto, quase um quinto dos empregados da Zappos acabaram deixando a 

empresa depois disso, o que levou seu diretor- executivo, Tony Hsieh, a admitir que 
"a autogestão não é para todo mundo". 

 
E enquanto exista uma alta na tendência de adotar estruturas mais horizontais - o que 

significa ter menos gerentes e chefes no meio da pirâmide -, a maioria dos 
experimentos mais radicais estão ocorrendo em pequenas startups. 
 

Isso porque além de empregarem menos pessoas, essas companhias não tem uma 
história corporativa antiga o suficiente para fazer com que grandes mudanças sejam 

mais difíceis de implementar. 
 
'Caótico' 

Drew Houston, fundador do serviço de armazenamento online Dropbox, não acredita 
que uma estrutura sem líder possa funcionar em empresas maiores. Para ele, isso 

seria muito caótico. 



O principal risco, diz, é que os funcionários invadam as áreas de atuação uns dos 
outros, o que os tornaria menos eficientes. 
 

"A liberdade infinita pode ser bastante desorientadora. A sensação nem sempre é boa, 
porque você não sabe mais o que você deveria fazer, o que é importante. E você vai 

ficar esbarrando nas outras pessoas." 
 

Meg Whitman, que comanda a gigante de tecnologia Hewlett Packard Enterprise, 
pensa parecido. Para ela, as companhias precisam, sim, de um líder. 
 

"Você precisa ter uma responsabilização, porque se as pessoas em sua organização 
não sabem o que elas estão fazendo e como isso afeta os consumidores, há uma 

desconexão." 
 
Mas sua companhia tem enfrentado um problema que atinge muitas das grandes 

empresas: o tempo demandado para tomar decisões. 
 

"Nós tendemos a demorar demais", diz Whitman. "Por isso, nós temos uma pequena 
regra na Hewlett Packard Enterprise: se você tem de escalonar uma decisão ou missão, 
você tem de resolver isso em até 48 horas". 

 
No entanto, mesmo as empresas que veem com ceticismo esses testes de gestão sem 

chefe precisam prestar atenção em experiências como a da Crisp, avalia o coach de 
CEO's e autor Steve Tappin. 
 

"Muitas talvez possam não querer ir tão longe como eliminar seu CEO, mas há lições 
válidas a serem aprendidas com companhias 'radicais' como a Crisp." 

Esta reportagem é baseada em entrevistas realizadas por Steve Tappin e pelo produtor 
Neil Koenig para a série 'BBC's CEO Guru' 
 

Em busca de popularidade, ala política quer isenção maior no Imposto de 

Renda 

20/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A ala política do governo ainda não se satisfez com as medidas de estímulo ao Produto 

Interno Bruto (PIB) anunciadas pela equipe econômica. Ainda há uma preocupação de 
que a atividade demore a reagir em um governo que tem curto prazo.  

 
Diante disso, o Ministério da Fazenda vem sofrendo pressões para adotar ações a fim 
de ajudar o setor exportador — que sofre com a queda do dólar — e aliviar o bolso 

dos trabalhadores.  
 

Uma das demandas é pelo aumento da alíquota do Reintegra (programa que dá aos 
exportadores créditos tributários pela venda de manufaturados no exterior) para 3%. 
Ela hoje é de 2%. Os empresários, com o apoio da ala política e do Ministério do 

Desenvolvimento, alegam que a desvalorização da moeda americana agrava 
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problemas de competitividade que poderiam ser minimizados pela elevação do crédito 
tributário. 
 

O dólar acumula uma queda de quase 6% este ano e, segundo analistas do mercado, 
tende a romper a barreira dos R$ 3, o que não acontece desde 2015.  

 
Segundo os especialistas, embora o Brasil ainda esteja em recessão, a expectativa de 

retomada econômica, queda de juros, reformas e nova repatriação vai permitir um 
fluxo ininterrupto de entrada de recursos no país. 
 

Outra ideia defendida é o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) das 
pessoas físicas, que hoje é de R$ 1.903,98.  

 
Num primeiro momento, a ideia era elevar esse valor para R$ 8 mil, algo que a Receita 
Federal rejeitou imediatamente. Mas ainda há um pedido para que o Fisco faça 

simulações sobre o impacto que o aumento da faixa para R$ 5 mil teria nos cofres 
públicos.  

 
Na Fazenda, não há simpatia por nenhuma das duas medidas. Ambas significam abrir 
mão de receitas num momento em que a arrecadação está baqueada e que não há 

espaço para aumentos de impostos que compensem esses incentivos.  
 

No caso do Reintegra, há também a avaliação de que o câmbio é flutuante e que não 
se pode repetir o receituário adotado pela ex-presidente Dilma Rousseff para tentar 
resolver problemas de competitividade.  

 
Além disso, lembram os técnicos, também há o risco de o Brasil enfrentar problemas 

junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), pois outros países já buscaram a 
instituição para reclamar de medidas de proteção à indústria nacional.  
 

Lançado em 2011, o Reintegra custará quase R$ 10 bilhões aos cofres públicos entre 
2016 e 2018.  

No IR das pessoas físicas, o que a Receita aceita, por enquanto, é corrigir as faixas da 
tabela em um percentual de até 5% (como já foi previsto na proposta orçamentária).  
 

Tudo depende do comportamento da arrecadação no primeiro trimestre. Integrantes 
da equipe econômica já adiantaram, no entanto, que a medida deve valer a partir de 

abril e não será retroativa.  
 
A decisão de esperar o começo do acerto de contas com o Leão foi tomada justamente 

para deixar claro que não haverá correção para o ano de 2016 nem para o período 
entre janeiro e março de 2017. Isso reduz os custos do governo com o benefício. 

 
Fontes próxima ao presidente Michel Temer garantem que ele apoia o que o ministro 

da Fazenda, Henrique Meirelles, decidir. No caso do câmbio, a tendência é que o dólar 
continue caindo à medida que as reformas da Previdência e trabalhista avancem no 
Congresso.  

 
Além disso, lembram esses interlocutores, não é possível abrir mão de receitas para 

dar benefícios tributários e correr o risco de prejudicar o resultado fiscal de 2017. 
 
“O presidente sabe que não há coelho para tirar da cartola a curto prazo. O melhor 

caminho é criar condições para a queda das taxas de juros”, diz um conselheiro de 
Temer. 

 



Projeto amplia o uso de precatórios para abater os débitos tributários 

20/02/2017 - Fonte: Portal Contabil 
 

Contribuintes poderão também fazer essa compensação junto aos fiscos estaduais e 
municipais 

 
Foto: Divulgação 
 
REDAÇÃO 

Projeto de lei que está na pauta do Senado para votação nesta semana beneficia os 
contribuintes, ao ampliar o uso de dívidas judiciais do poder público (precatórios) para 

abater seus próprios débitos tributários junto à Fazenda. 
 
A compensação de débitos por pessoas físicas e jurídicas, inclusive empresas, perante 

a Receita Federal com créditos provenientes de precatórios já é prevista na Lei 
12.431/2011. Mas a proposta em discussão amplia essa possibilidade para débitos 

com estados e municípios. 
 
O relator do Projeto de Lei do Senado (PLS) 406/2016, senador Ronaldo Caiado (DEM-

GO), estabeleceu, porém, uma trava. A fim de não fomentar o mercado secundário de 
precatórios, o parlamentar propôs limitar a compensação aos precatórios próprios, 

excluindo os adquiridos de terceiros. 
 
A matéria que reformula o Código Tributário Nacional (CTN) faz parte da pauta de 

medidas econômicas priorizadas pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), desde que foi eleito e tomou posse no início deste mês. Ele também quer votar 

nesta semana o novo projeto de repatriação de recursos irregulares mantidos no 
exterior: a PEC da Desburocratização. 
 

Também quer que a Câmara conclua a votação do projeto da terceirização irrestrita 
de mão de obra em todas as atividades das empresas que está em fase final. 

 
Aliviar a fila de precatórios 
Em seu parecer, o relator prevê que as novas regras de compensação de tributos irão 

reduzir a fila dos precatórios, referindo-se às reclamações de contribuintes de que 
levam anos para receber o pagamento dessas dívidas. 

 
“Nada mais justo que o credor do Fisco possa usar seu crédito para compensar os 
tributos eventualmente devidos e, consequentemente, aliviar a fila de precatórios”, 

afirmou. 
 

Em contraposição, para não fomentar o mercado secundário, Caiado excluiu o uso de 
precatórios de terceiros para fazer a compensação. 

 
“É bom para o contribuinte, mas é ruim para os fiscos porque no mercado ele nunca 
iria conseguir abater o valor integral dos precatórios. Iria conseguir só 40% a 50% do 

valor”, analisou o presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite), Roberto Kupski. 
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Ele lamenta que as representações do segmento não tenham sido ouvidas em um 
projeto que vai desconstruir as principais conquistas do CTN. Negou que o cidadão 
será protegido, pelo projeto “dos abusos da Receita Publica”, como apresentado na 

proposta elaborada pela Comissão de Juristas da Desburocratização. 
 

Segundo o relator Ronaldo Caiado, o substitutivo também estabelece novas regras 
para a restituição total ou parcial de tributos, ao prever a correção dos valores desde 

a data do pagamento até a efetiva devolução para o contribuinte. Essa norma, 
conforme o texto, vale para a compensação ou devolução de quaisquer créditos 
relativos a tributos, inclusive os decorrentes de condenações judiciais da Fazenda 

Pública. 
 

O texto apresentado pelo senador goiano prevê que o responsável pela dívida 
tributária só poderá ser inscrito em dívida ativa, notificado de protesto ou citado em 
execução fiscal se a responsabilidade tiver sido apurada administrativamente, 

“respeitado o devido processo legal”. 
 

Obrigações 
O Projeto de Lei do Senado fixa um prazo de 90 dias para a exigência de obrigações 
acessórias, que são deveres instrumentais do contribuinte que facilitam o trabalho do 

fisco. 
 

O relator propõe também a fixação de prazo máximo de 365 dias para as decisões 
administrativas em petições ou recursos administrativos do contribuinte. Após esse 
prazo sem decisão, o processo passa a ter prioridade de tramitação e o agente público 

poderá responder a processo por responsabilidade funcional. 
 

Outra novidade do projeto é a extinção do cadastro fiscal dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios e torna o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) o único 
a ser exigido dos contribuintes. Para tanto, deverá ser reformulado no prazo de 365 

dias e incorporar informações de interesse das administrações tributárias dos estados, 
e municípios. 

 
Caiado considera injustificável não ter sido implementada até hoje a unificação dos 
cadastros fiscais. Para ele, a redundância de informações e a duplicidade de exigências 

sobre os contribuintes devem ser afastadas em prol da eficiência administrativa. 
 

O texto também torna automático o deferimento do pedido de cancelamento do CNPJ 
pelo contribuinte. Entretanto, a medida deverá se dar sem prejuízo da 
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias remanescentes, 

especialmente o pagamento dos tributos. (DCI). 

  

 


