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PRODUÇÃO SOBE EM JANEIRO, DIZ CNI
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EDITORIAL: COMBINADO NÃO SAI CARO



TERCEIRA SEMANA DE FEVEREIRO TEM SUPERÁVIT DE US$ 1,249 BILHÃO



NOS 50 ANOS DA SUFRAMA, REUNIÃO DO CAS PRESIDIDA POR MARCOS PEREIRA
APROVA

US$ 1,36 BILHÃO EM INVESTIMENTOS



VOLARE BATE O PRÓPRIO RECORDE EM EXPORTAÇÕES



INVESTIMENTOS NO BRASIL SOMAM R$ 40 BILHÕES



MERCEDES ELÉTRICO JÁ É TESTADO POR CLIENTES



RAIO-X: DESCUBRA OS FORNECEDORES DE AUTOPEÇAS DOS CARROS BRASILEIROS



S10 E TRAILBLAZER CHEGAM A 1 MILHÃO DE UNIDADES



DASSAULT SYSTÈMES E STRATASYS DIVULGAM PARCERIA PARA MELHORAR
DESEMPENHO DA PRODUÇÃO DE PEÇAS POR MANUFATURA ADITIVA



PREÇO DO AÇO SOBE NA CHINA POR EXPECTATIVA DE DEMANDA; MINÉRIO DE FERRO
ACOMPANHA



BRADESCO ESTÁ PROIBIDO DE FAZER DEMISSÃO COLETIVA EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO
DO

HSBC



QUER MANTER O ORÇAMENTO SOB CONTROLE? DEIXE O CARTÃO DE CRÉDITO EM
CASA



BRASIL TERIA DE CRESCER 3,7% AO ANO ATÉ 2050 PARA GARANTIR
APOSENTADORIA A TODOS



EMPREENDER REQUER TÉCNICA. ESCOLHA ENTRE CURSOS DE CURTA E LONGA
DURAÇÃO



CAMEX ZERA TAXA DE IMPORTAÇÃO DE ALGODÃO E REDUZ COTA DE ISENÇÃO PARA
ALUMÍNIO



EMPRESAS QUESTIONAM BÔNUS A AUDITORES QUE FAZEM PARTE DO CARF



FAZENDA QUER ANULAR JULGAMENTOS NO CARF QUE SOMAM MULTAS DE R$ 30
BILHÕES



COMISSÃO QUER COIBIR DECLARAÇÕES DE MINISTROS SOBRE EMPRESAS COM
CAPITAL ABERTO



COPOM INICIA DISCUSSÃO DA SELIC NESTA TERÇA-FEIRA



PORCENTUAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS RECUA PARA 2,07% EM JANEIRO



POUPANÇA ATINGE MENOR PATAMAR NA PREFERÊNCIA DE INVESTIDOR, DIZ
PESQUISA



FUNDOS DE AÇÕES LIDERAM EM RENTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO



ITAÚ: MERCADO DE TRABALHO PODE VOLTAR A CRIAR VAGAS ANTES DO PREVISTO



PRÓXIMO PASSO DO GOVERNO SERÁ EM DIREÇÃO À SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA,
DIZ

TEMER



‘NÃO ROUBAMOS DIREITOS, DIZ TEMER, AO ABORDAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA



AÇÃO NA JUSTIÇA SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA É NORMAL, DIZ SECRETÁRIO



HÁ PRÁTICAS INTERNACIONAIS OBSERVADAS PARA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA,
DIZ



CAETANO

REFORMA TRABALHISTA DEVERÁ TRAMITAR COM FACILIDADE NO CONGRESSO,
AVALIA

TEMER



FRETE MARÍTIMO DE CONTÊINER TEM PREÇO DIVULGADO NA INTERNET



VALE DISPARA MAIS DE 6% E FAZ BOLSA FECHAR NO MAIOR NÍVEL EM QUASE 6
ANOS



PERCENTUAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS ATINGIU 2,07% EM JANEIRO, DIZ SCPC



COMPRAS PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇO EM JANEIRO SOBEM 2,4%, DIZ
INDA



COBRE AVANÇA, EM MEIO A DISPUTAS NA INDONÉSIA E CHILE



EXECUTIVO ENVIA PROJETO QUE ACABA COM MULTA DE 10% DO FGTS PAGA POR
EMPRESAS AO GOVERNO



PROGRAMA EMPREENDER MAIS SIMPLES BENEFICIARÁ ATÉ 50 MIL EMPRESAS



PARA ACESSAR NOVO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL, ESTADOS TERÃO QUE
PRIVATIZAR BANCOS E COMPANHIAS DE SANEAMENTO



ENTENDA AS DIFERENÇAS ENTRE OS TIPOS DE VÍNCULO TRABALHISTA



NOVA PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA PREVÊ VOLTA DA CPMF



PROJETO ANTECIPA PARA SEGUNDAS-FEIRAS FERIADOS EM OUTROS DIAS DA
SEMANA



GM QUER MUDANÇA EM ACORDO TRABALHISTA
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Fonte: BACEN

Seminário de Atualização Tecnológica
21/02/2017 - Fonte: Senai
O SINDIMETAL/PR divulga para o evento abaixo

Link para inscrição:
http://app2.fiepr.org.br/ci3/inscricao/atividade/evento/21935/identificad
or/senaicic21935
Indústria segue com dificuldades, apesar de alguns sinais de melhora
21/02/2017 - Fonte: CNI
A produção industrial continuou a apresentar queda, mesmo que com menor
intensidade. Os empresários esperam aumento nas exportações e na demanda, mas
queda no número de empregados e na compra de matérias-primas.
As intenções de investimento, por sua vez, apresentam sinais de melhora. Confira o
resultado da pesquisa acessando o “Sondagem Industrial”.
Informativo de Washington
21/02/2017 - Fonte: CNI
O Informativo de Washington (janeiro/2017) já está disponível para download site
de Negociações Internacionais da CNI.
A publicação mensal tem o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os
últimos acontecimentos e a agenda em destaque do governo dos Estados Unidos.
Destaques desta edição:










Trump anuncia saída dos EUA da TPP e reforço de políticas de conteúdo
local;
Sem TPP, foco da estratégia comercial ofensiva dos EUA segue
indefinida;
NAFTA: setor do agronegócio busca eliminação de barreiras nãotarifárias no Canadá;
Aberto período de comentários sobre a MTB;
Agenda de prioridades da Administração segue mais lenta no
Congresso;
Debate sobre Border Adjustability Tax deve ficar para o segundo
semestre;
USITC publica lista de produtos em processo de revisão no SGP;
Aduana dos EUA implementa novas orientações sobre defesa comercial;
ANEXO: Especial nova administração TRUMP.

'Somos um governo reformista', diz Temer a empresários em SP
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
"Somos um governo reformista", disse Michel Temer a uma "plateia atenta", formada
por representantes do agronegócio paulista, nesta segunda-feira (20). O presidente
diz querer entregar um país nos trilhos ao seu sucessor.
"Somos um governo reformista. Queremos entregar a quem venha, governador, um
país nos trilhos", acrescentou.

Ele citou o teto de gastos do governo, a reforma da Previdência e disse, ainda, que há
um consenso com as centrais sindicais para a reforma trabalhista —aproveitou para
falar até da reforma do ensino médio entre as medidas de seu governo.
Temer veio a São Paulo para participar do lançamento da versão paulista do programa
Agro+, do governo federal, que deve "desburocratizar" o setor de agronegócios.
Participaram da solenidade o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador
Geraldo Alckmin.
"Temos que implementar a simplificação tributária. Não falo em reforma, falo em
simplificação", afirmou.
CRISE E RECUPERAÇÃO
Temer voltou a falar das condições econômicas do país quando assumiu o governo.
"Nós sabemos que apanhamos o Brasil, quero ressaltar para enaltecer a verdade, em
uma fortíssima recessão", afirmou sobre o governo herdado de Dilma Rousseff.
Temer assumiu a presidência interinamente em maio de 2016, após o afastamento da
ex-presidente Dilma Rousseff.
Entre as mudanças econômicas que enaltecem seu mandato, Temer voltou a dizer que
a inflação poderá ficar abaixo da meta de 4,5% neste ano e citou a queda de juros.
SUCESSÃO PRESIDENCIAL
O presidente também aproveitou seu discurso para tecer elogios a Alckmin. Ao iniciar
sua fala, o presidente afirmou que tem orgulho de estar em São Paulo, ser de São
Paulo e de ter Alckmin como governador.
Em seguida, pediu aos empresários na plateia aplausos para o governador.
Alckmin é virtual candidato à presidência da república pelo PSDB.
Artigo: Sem crédito a juro civilizado, país não sairá da enrascada em que se
meteu
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Alan Marques/Folhapress

Há um debate aguerrido, técnico e civilizado entre economistas brasileiros acerca do
impacto da política de juros na inflação, lançado por dois importantes artigos de André
Lara Resende no "Valor Econômico".
A tese que está no ar é a de que os juros elevados, ao contrário do que professam as
teorias convencionais dominantes, aumentariam a inflação no longo prazo.

Para explicar a tese aos leigos, lançou-se mão de um exemplo simples, de um paciente
que tem há décadas uma doença crônica, e que, para debelá-la, os médicos aplicam
seguidamente nessa pessoa doses maciças do mesmo remédio, sem resultado. A
pergunta óbvia, então, seria: deve-se continuar a receitar esse medicamento ou seria
o caso de adotar uma nova terapia?
Todos obviamente concordam com a ideia de que a inflação brasileira é elevada e
altamente resistente, apesar dos juros exorbitantes vigentes no país há décadas. Mas
muitos economistas argumentam não haver evidências de que a redução abrupta dos
juros resultaria em queda da inflação. Ao contrário, acham que daria ainda mais
impulso ao aumento de preços, como teria ocorrido na experiência recente, adotada
pelo governo a partir de 2011.
O debate é naturalmente bem-vindo. Pensamento único, em qualquer área, leva à
acomodação –nas últimas décadas, prevaleceu praticamente sem contestação, com
raras e honrosas exceções, a tese de que o país, por várias razões, entre elas o real
desequilíbrio fiscal, não tem condição de conviver com taxas de juros civilizadas.
Não vou entrar nesse debate teórico, mas, na minha opinião, não há mais espaço para
juros imorais no Brasil. Faço observações como empresário, que sofre há décadas,
operando no setor produtivo, com os efeitos colaterais insuportáveis das taxas de juros
exorbitantes.
É inglória a tarefa de produzir de um empresário, principalmente o pequeno e médio,
quando depende de crédito. Por isso, mesmo quando tem recursos em caixa para fazer
investimentos, ele pensa dez vezes.
Qualquer pessoa pode entender o dilema desse empresário. Imagine que ele tenha
em caixa R$ 50 milhões. Por que razão investiria esse dinheiro para aumentar a
produção de sua fábrica, ainda que vislumbrasse algum aumento de demanda no
médio prazo? Esses recursos, aplicados no mercado financeiro, com as altas taxas de
juros atuais, poderiam render pelo menos R$ 5 milhões limpos por ano.
Quem o convenceria a ampliar seu negócio produtivo, expondo-se a penosas
discussões de preços com fornecedores e clientes, à elevada carga tributária, às
infindáveis burocracias contábeis e a problemas trabalhistas?
Adicione-se a isso o contexto atual de recessão e crise política, que tira o ânimo de
qualquer empresário, mesmo os mais nacionalistas e mais otimistas com o futuro do
país.
A história fica ainda mais clara no caso de o pequeno empresário estar endividado, o
que é normal no Brasil ou em qualquer outra economia. Se em vez de R$ 50 milhões
em caixa ele tiver uma dívida nesse valor com os bancos, terá de sacar do caixa uns
R$ 15 milhões por ano para honrar seus compromissos com os bancos, esses sim os
beneficiários da situação atual.
Por isso, o debate teórico e técnico sobre os juros é bem-vindo. Sem mudança de
mentalidade e sem crédito a juros civilizados, o país não sairá da enrascada em que
se meteu.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).

Produção sobe em janeiro, diz CNI
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A indústria brasileira começou o ano melhor do que nos últimos dois anos, aponta a
pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A
produção ainda é baixa, mas também melhor do que no fim de 2016.
Em janeiro, o índice que mede a evolução da produção da CNI ficou em 44,2 pontos,
ante 39,7 pontos no mesmo mês de 2016 e 42,7 pontos em 2015. Em dezembro, o
indicador estava em 40,7 pontos.
Pela metodologia da pesquisa da CNI, números abaixo de 50 indicam redução na
produção, e quanto mais baixo, mais intensa e disseminada é a queda.
“Isso mostra que a redução da atividade industrial foi menos intensa na passagem de
dezembro para janeiro do que nos dois anos anteriores”, informou a CNI, que
comemorou os sinais de melhora.
A utilização da capacidade instalada se manteve em 63% entre dezembro e janeiro,
um nível de ociosidade elevado, de acordo com a entidade. No mesmo mês de 2016,
ela estava em 62%.
O indicador de nível de estoques atingiu 49 pontos, ante 46,5 pontos em dezembro e
48,4 pontos em janeiro de 2016.
O emprego industrial também melhorou e atingiu 46 pontos, ante 44,7 pontos em
dezembro e 41,4 pontos em janeiro de 2016.
Perspectivas
Para os próximos seis meses, as expectativas dos industriais são de crescimento nas
exportações e na demanda, ambos acima dos 50 pontos. Já os que medem compra de
matéria-prima, número de empregados e intenção de investimentos continuam abaixo
dessa linha divisória.
O indicador que mede a perspectiva de quantidade exportada subiu para 53,5 pontos
em fevereiro, ante 52,6 pontos em janeiro e iguais 53,5 pontos em fevereiro do ano
passado.
A expectativa em relação à demanda ficou em 51,8 pontos em fevereiro, ante 51,9
pontos em janeiro e 45,6 pontos em fevereiro do ano passado.
Embora ainda esteja baixa, a intenção de investimento ficou em 46,9 pontos, ante
45,3 pontos em janeiro e 39,8 pontos em fevereiro de 2016. Segundo a CNI, foi o
melhor resultado desde abril de 2015.
Em relação à compra de matéria-prima, o índice atingiu 49,1 pontos em fevereiro,
ante 50 pontos em janeiro e 43,6 pontos em fevereiro.
A projeção em relação ao número de empregados ficou em 45,4 pontos, ante 46,4 em
janeiro e 42,1 pontos em fevereiro do ano passado.
A Sondagem Industrial foi feita entre 1º e 13 de fevereiro com 2.462 empresas, sendo
1.026 pequenas, 871 médias e 565 de grande porte.

Núcleos estaduais são fundamentais para estimular empresas a investirem
em inovação
21/02/2017 - Fonte: CNI
Representantes dos núcleos de inovação de 24 estados e do DF participam de
encontro, em Brasília, que definirá ações da agenda de inovação para 2017 e
2018

Coordenadores dos núcleos estaduais de inovação do Sistema Indústria estão reunidos
em Brasília, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), para definir uma agenda conjunta de
ações para estimular a inovação empresarial.
O Sistema de Núcleos Estaduais de Inovação foi criado em 2010 e é um
desdobramento da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, destacou que um dos objetivos do
encontro é definir um plano de ações para o período 2017-2019. Segundo ela, o
encontro cria uma oportunidade para o alinhamento de informações e troca de
experiências entre os representantes dos núcleos.
“Este sistema é fundamental para estimular empresas a fazerem investimentos em
inovação”, afirmou a diretora. “O nosso grande desafio é tornar o país inovador. Não
vai ser fácil, principalmente neste momento de crise, mas não tenho dúvida de que
temos bons agentes de transformação”, acrescentou.

Além dos coordenadores dos Núcleos Estaduais de Inovação de 25 unidades da
federação, participaram da reunião representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “O Sebrae tem sido um grande parceiro nas
estratégias e na disseminação da inovação para pequenas empresas e startups”,
observou Gianna.
Ao abrir a reunião, o superintendente do IEL Nacional, Paulo Mól, frisou que a expansão
da agenda de inovação no Brasil depende essencialmente da mobilização nos estados
e da integração dos núcleos com a MEI. “O encontro tem o objetivo principal de trazer
o que há de melhor em termos de inovação em cada estado para que as melhores
ações possam ser replicadas”, disse.

De acordo com os números mais recentes do Índice de Inovação Global (IIG), o Brasil
ocupa a 69ª colocação do ranking de países inovadores, aparecendo atrás dos demais
integrantes dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
Editorial: Combinado não sai caro
21/02/2017 - Fonte: O estado de S. Paulo
A reforma trabalhista em discussão no Congresso pretende corrigir as distorções da
CLT.
Apenas no ano passado, 3 milhões de novas ações trabalhistas foram ajuizadas nos
tribunais de todo o País – número que faz do Brasil o campeão mundial em processos
dessa natureza –, sobrecarregando ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário.
É razoável inferir que o volume de reclamações trabalhistas seria menor caso a
sabedoria popular consagrada pelo provérbio que dá título a este editorial também
fluísse, como nas ruas, pelas páginas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), hoje
em absoluto descompasso com a realidade daquilo que pretende proteger.
Esta é uma das distorções que a reforma trabalhista em discussão no Congresso
pretende corrigir.
Entre as medidas que visam a arejar a arcaica legislação da década de 1940, a
prevalência do acordo negociado entre empregados e empregadores sobre o disposto
em lei é das mais auspiciosas.
Em recente seminário sobre o tema, ocorrido na Fundação Fernando Henrique
Cardoso, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins
Filho, alertou para o que chamou de “ativismo judiciário” ao tratar do caráter
intervencionista da Justiça trabalhista.
Segundo Martins Filho, “há um ativismo judiciário que chega ao cúmulo de partir de
princípios próprios para criar normas”. Tão pernicioso é esse “ativismo” na Justiça
trabalhista, prossegue o ministro, que “há casos que podem levar empresas ao
fechamento”.
Esse furor normativo tem custado caro aos brasileiros, tanto do ponto de vista
econômico como da qualidade da prestação jurisdicional, inversamente proporcional
às pilhas de processos que hoje atravancam os gabinetes dos magistrados e
desestabilizam as relações entre empresas e trabalhadores.
Um número tão grande de ações trabalhistas pode levar à conclusão de que ser
desprovido de quaisquer escrúpulos parece ser condição para os empregadores
contratarem no Brasil; ou de que as normas que regem as relações de trabalho ora
em vigor distanciaram-se das atuais necessidades de patrões e empregados.
Não obstante os abusos ainda praticados por empregadores leoninos, parece clara a
prevalência da segunda hipótese. A necessidade da reforma trabalhista impõe-se, nos
termos propostos pelo governo federal, de um lado, para desafogar a Justiça e,
consequentemente, melhorar a prestação jurisdicional às partes. De outro, para trazer
maior segurança jurídica às relações entre as empresas e os trabalhadores.
A insegurança jurídica nas relações de trabalho não escaparia da apreciação do
Supremo Tribunal Federal. No início de 2015, a Corte foi instada a manifestar-se sobre

a questão no julgamento da validade do acordo coletivo celebrado entre o Banco do
Estado de Santa Catarina (Besc) e o sindicato dos empregados, antes da incorporação
do banco catarinense pelo Banco do Brasil, em 2008. Pelo acordo, as indenizações
pagas à época dariam quitação geral de débitos trabalhistas, ou seja, o pagamento
impediria futuros questionamentos na Justiça.
O TST julgou nula esta cláusula por seu caráter genérico. Já no Supremo, foi
determinante o voto do ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, que
entendeu ser válido o acordo à luz da Constituição, que “prestigiou a autonomia
coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador participará da
formulação das normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho”.
O julgamento não teve repercussão geral por ter sido o primeiro dessa natureza a
tramitar na Corte Suprema, prolongando, assim, o conflito com o entendimento do
TST de que a negociação coletiva não se sobrepõe aos direitos garantidos por preceito
de lei.
A reforma trabalhista ora em discussão no Congresso é um imperativo para pacificar
as relações de trabalho, trazer equilíbrio para o processo decisório nos tribunais – hoje
notoriamente favoráveis a um dos lados contendores, o dos empregados – e fomentar
o desenvolvimento da atividade econômica, muitas vezes tolhida por um arcabouço
jurídico intimidador.
Terceira semana de fevereiro tem superávit de US$ 1,249 bilhão
21/02/2017 - Fonte: MDIC
No acumulado do ano, saldo positivo chega a US$ 5,140 bilhões, com crescimento de
85,3% em relação ao mesmo período de 2016.
Na terceira semana de fevereiro, a balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,249 bilhão, com exportações de US$ 4,274 bilhões e importações de US$ 3,025
bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo MDIC.
No período, a média das exportações chegou a US$ 854,8 milhões – valor 12% acima
do registrado até a segunda semana de fevereiro (US$ 763,5 milhões). Houve
aumento de 40,1% nas exportações de produtos básicos, por conta de petróleo em
bruto, soja em grão, minério de ferro, carne bovina e minério de alumínio.
Já os embarques de semimanufaturados tiveramredução de 9,4% e os de
manufaturados caíram, 8,7%, em função de ouro em formas semimanufaturadas,
semimanufaturados de ferro e aço, ferro fundido bruto e ferro spiegel
(semimanufaturados), e de óleos combustíveis, tubos flexíveis, de ferro ou aço, suco
de laranja não congelado, polímeros plásticos, motores e geradores elétricos
(manufaturados).
Em relação à média diária das importações, houve uma retração de 2,1%. Caíram os
gastos com combustíveis e lubrificantes, químicos orgânicos e inorgânicos, filamentos
e fibras sintéticas e artificiais, cereais e produtos da indústria da moagem, aeronaves
e peças.
Mês
Em fevereiro, até a terceira semana,as exportações somam US$ 10,383 bilhões e as
importações, US$ 7,968 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,415 bilhões. Nas
exportações, comparadas as médias até a terceira semana de fevereiro (US$ 798,7

milhões) com a de fevereiro de 2016 (US$ 702,3 milhões), houve crescimento de
13,7%, em razão do aumento nas vendas de produtos básicos (+31,9%), e
manufaturados (+3,5%), Por outro lado, caíram as vendas de produtos
semimanufaturados (-5,1%). Em relação a janeiro de 2017, houve crescimento de
17,8%, em virtude dos aumentos nas vendas de produtos manufaturados (+29,5%)
e básicos (+18%), enquanto caíram as vendas de produtos semimanufaturados (3,4%).
Nas importações, a média diária até a terceira semana de fevereiro deste ano (US$
612,9 milhões), ficou 13% acima da média de fevereiro de 2016 (US$ 542,2 milhões).
Cresceram os gastos, principalmente, com bebidas e álcool, combustíveis e
lubrificantes, adubos e fertilizantes, equipamentos elétricos e eletrônicos, veículos
automóveis e partes.
Na comparação com janeiro de 2017, houve crescimento de 10,7%, pelos aumentos
em combustíveis e lubrificantes, bebidas e álcool, farmacêuticos, químicos orgânicos
e inorgânicos, veículos automóveis e partes.
Acumulado
De janeiro até a terceira semana de fevereiro, os embarques totalizam US$ 25,294
bilhões e as compras externas, US$ 20,154 bilhões. O resultado da balança comercial
é superavitário em US$ 5,140 bilhões, o que representa um crescimento de 85,3% em
relação ao valor apurado no mesmo período do ano passado (US$ 2,773 bi). Pela
média diária, houve crescimento de 74,7%.
Nos 50 anos da Suframa, reunião do CAS presidida por Marcos Pereira aprova
US$ 1,36 bilhão em investimentos
21/02/2017 - Fonte: MDIC

Conselho de Administração da Suframa aprovou 37 projetos industriais que devem
gerar mais de 500 postos de trabalho
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, deu início hoje,
em Manaus, a uma série de eventos em comemoração aos 50 anos da Suframa e do
modelo Zona Franca de Manaus, que serão completados, oficialmente, no próximo dia
28 de fevereiro.
A data foi celebrada na primeira reunião do Conselho de Administração da autarquia
este ano. Sob a presidência do ministro, o CAS aprovou hoje 37 projetos industriais e
de serviços, com investimentos fixos estimados em US$ 310 milhões, e um total
estimado em US$ 1,36 bilhão.
Do total de projetos, 16 são de implantação de novas empresas e outros 21 de
ampliação, atualização e diversificação do Polo Industrial de Manaus (PIM). A previsão
é gerar 566 empregos. "A nossa principal pauta é o emprego e esses números

sinalizam que já começa a haver retomada de confiança por parte dos investidores",
apontou o ministro.
Marcos Pereira destacou a perspectiva de retorno do crescimento econômico brasileiro
este ano com a redução dos juros e a manutenção da inflação no centro da meta.
Entre outras ações de estímulo ao setor produtivo, ele lembrou que a medida de
liberação dos recursos do FGTS em contas inativas deve injetar mais de R$ 30 bilhões
na economia.
"Estamos confiantes que a economia do Brasil voltará a crescer a partir do próximo
trimestre, especialmente no próximo semestre. Quando a economia cresce, as
empresas aqui instaladas voltam a crescer, beneficiando todo o país", comentou.
Para o governador do Amazonas, José Melo, o montante de investimentos em novos
projetos aprovados hoje demonstram o sucesso do modelo Zona Franca de Manaus.
"A Zona Franca foi uma das maiores bençãos que ocorreram ao estado do Amazonas.
Um modelo exitoso, que evoluiu, gera impostos para todo o Brasil, desenvolvimento
para o estado e preservação da floresta", avaliou.
Após a reunião, o ministro participou da cerimônia de outorga do Prêmio Cunhantã,
que volta a ser concedido este ano, e das solenidades de lançamento da nona edição
da Feira Internacional da Amazônia (FIAM 2017) e do lançamento do selo postal
comemorativo ao cinquentenário da SUFRAMA e do modelo ZFM.
Desburocratização
A autarquia celebra o cinquentenário com avanços nas áreas administrativas. Por meio
da medida provisória 757, a Suframa simplificou, partir deste ano, o modelo de
tributação. Com novas taxas, em substituição ao formato anterior, os empresários
terão mais agilidade e segurança na internalização de mercadorias. "Foi uma vitória
que conquistamos no final do ano passado", destacou o ministro.
Outras medidas de simplificação, como as mudanças no sistema de cadastro de
mercadorias nacionais na Zona Franca de Manaus, estão em curso. A expectativa é
agilizar o desembaraço aduaneiro e com isso reduzir custos. Da mesma forma, está
em andamento a implementação de um sistema de gestão para reduzir o tempo de
resposta às empresas sobre projetos de Pesquisa & Desenvolvimento.
Além disso, serão realizadas alterações nos processos de acompanhamento e
fiscalização dos projetos industriais e agropecuários da ZFM. O objetivo é reduzir o
prazo médio para emissão de Laudos de Operação e Produção. "São esforços que
estamos fazendo para desburocratizar pois a burocracia tira a competitividade das
nossas empresas", defendeu o ministro.
Projetos industriais
Após um ano marcado pela regularidade na apreciação de projetos para a ZFM, com
seis reuniões e US$ 2,5 bilhões em investimentos totais, a Zona Franca de Manaus
começa 2017 com extensa pauta de projetos. Em destaque na pauta de hoje, a
ampliação da alemã Harman da Amazônia Indústria Eletrônica e Participações Ltda,
visando a fabricação de aparelho divisor e de processamento de sinais de áudio, com
investimento total de US$ 867,86 milhões.
Entre outras iniciativas de ampliação, diversificação e atualização que merecem ênfase
está a da empresa Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A, que
apresentou dois projetos – um de diversificação para fabricação de telefone celular
digital, combinado ou não com outras tecnologias, e de placas de circuito impresso

montadas (uso em informática), com investimento total de US$ 178,58 milhões, e
outro de ampliação e atualização para produção de televisor em cores com tela de
cristal líquido, com investimento total de US$ 70,91 milhões.
Entre os projetos de implantação, os maiores destaques são os projetos da Semp
Amazonas Indústria e Comércio de Aparelhos de Ar, para fabricação de condicionador
de ar de janela ou de parede com mais de um corpo, prevendo a geração de 109
empregos e investimento total de US$ 6,04 milhões.
FIAM 2017 e selo postal
Agendada para o período de 22 a 25 de novembro, em Manaus, a FIAM 2017 terá
como tema os 50 anos da SUFRAMA e da Zona Franca de Manaus. A feira vai relembrar
e homenagear a trajetória do modelo ZFM, além de promover uma reflexão sobre os
desafios futuros e estabelecer novas diretrizes de integração e desenvolvimento para
a região.
Já o selo postal comemorativo, com layout idealizado pelo servidor da Coordenação
Geral de Comunicação Social da SUFRAMA, Fábio Alencar, e confeccionado pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), será utilizado em todas as
correspondências oficiais da autarquia neste ano.
O selo traz a imagem da fachada da sede da SUFRAMA e resgata a primeira marca
institucional da autarquia, com três folhas que simbolizam o tripé do modelo Zona
Franca de Manaus: indústria, comércio e agropecuária.
Prêmio Cunhantã
O prêmio homenageia funcionários, personalidades e empresas que prestaram
relevantes contribuições ao longo das últimas décadas para a autarquia e fortalecer o
modelo Zona Franca de Manaus.
As premiações são concedidas em três modalidades: Destaque Institucional;
Concessão Extraordinária; e Empresas (nas categorias Maior Exportadora, Maior
Crescimento Exportador, Maior Empregadora, Maior Performance, Maior Diversificação
e Empresa Pioneira em Atividade). Os nomes dos vencedores serão publicados na
página da Suframa na internet.
Celebração
O calendário oficial de atividades comemorativas dos 50 anos da SUFRAMA e do
modelo Zona Franca de Manaus prosseguirá ainda neste mês, com a realização de
sessões especiais na Câmara Municipal de Manaus e na Assembleia Legislativa do
Estado do Amazonas.
No mês de março, serão realizadas também a sessão conjunta do Congresso Nacional
em homenagem à autarquia e ao modelo ZFM, em Brasília, e a quinta edição da Corrida
Pedestre Ruy Lins.
A partir de abril, o Conselho de Administração da SUFRAMA realizará, seguindo
orientação do ministro Marcos Pereira, encontros itinerantes em Macapá e nas capitais
dos Estados da Amazônia Ocidental buscando estender as comemorações por toda a
área de atuação da SUFRAMA.
Agenda
No dia 6 de abril, ocorrerá a 279ª Reunião Ordinária, em Macapá (AP); no dia 30 de
junho (sexta-feira), a 280ª Reunião, em Boa Vista (RR); no dia 25 de agosto (sextafeira), a 281ª Reunião, em Porto Velho (RO); no dia 20 de outubro (sexta-feira), a

282ª Reunião, em Rio Branco (AC); e, no dia 6 de dezembro (quinta-feira), a 283ª
Reunião e última de 2017, novamente em Manaus.
Volare bate o próprio recorde em exportações
21/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A Volare, divisão de veículos leves pertencente à Marcopolo, registrou em 2016 seu
melhor desempenho nas exportações. Foram 445 unidades enviadas ao exterior, alta
de 75,2% sobre 2015.
As unidades seguiram para 21 países e responderam por 5% de todos os embarques
de ônibus realizados pelo País. Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Emirados
Árabes, Guatemala, Hong-Kong, México e Mianmar foram os novos mercados abertos
em 2016.
“Com a expansão registrada a Volare passou a contar com rede de distribuidores em
38 países”, afirma o gerente de exportação da empresa, Rodrigo Bisi.
Os modelos mais exportados foram o W-L, o maior ônibus Volare, com capacidade
para até 36 passageiros, o W9 e o V9L, ambos com Peso Bruto Total (PBT) de nove
toneladas e que podem ser configurados para turismo, fretamento e uso urbano.
“As exportações representam mais de 30% do total de veículos vendidos pela Volare
em 2016”, diz Bisi. Para este ano a marca quer intensificar sua participação nesses
mercados e aumentar o volume de veículos exportados em 20%.
Investimentos no Brasil somam R$ 40 bilhões
21/02/2017 - Fonte: Automotive Business

Mesmo com um mercado ainda com sinais de fraqueza, as montadoras de veículos
reafirmam sua aposta no Brasil: levantamento exclusivo de Automotive Business
aponta que os investimentos no País somam o equivalente a R$ 40 bilhões,
considerando apenas aqueles que ainda estão em curso e eliminando aqueles
encerrados em 2016.
Este total está dividido entre 14 empresas tanto as de veículos leves como de pesados.
Só nos últimos quatro meses do ano passado um total de R$ 2,6 bilhões foram
anunciados por fabricantes já instaladas no País.
Este valor inclui três diferentes aportes: os US$ 155 milhões (equivalentes a R$ 500

milhões) divulgados em setembro passado pelo presidente da Hyundai no Brasil,
William Lee. Segundo o executivo, deste total, US$ 130 milhões foram destinados à
ampliação da capacidade produtiva da fábrica de Piracicaba (SP), onde já é feito o
HB20 e que passou a produzir o novo SUV Creta no fim de 2016.
Os demais US$ 25 milhões serão aplicados para a construção de um centro de pesquisa
e desenvolvimento no mesmo complexo industrial do interior paulista focado em
motores.
Por sua vez, a Volkswagen Truck & Bus, holding de veículos comerciais pesados do
Grupo Volkswagen, também anunciou em dezembro passado R$ 1,5 bilhão até 2021,
o maior já realizado pela companhia no País: os quatro anteriores foram cada um de
R$ 1 bilhão. A empresa prevê em seu novo plano a ampliação de portfólio, a inserção
de mais tecnologias e o aumento da internacionalização da VWCO.
Além disso, também está no radar da montadora a elevação do porcentual de
componentes comuns entre os veículos das marcas MAN, Volkswagen e Scania, dos
atuais 7% para 9%. Além disso, a Scania revelou em janeiro de 2017 outros R$ 2,6
bilhões até 2020 no Brasil, mas não detalhou os projetos.
Já a Toyota declarou em novembro de 2016 novos R$ 600 milhões para finalmente
produzir no Brasil o motor do Corolla. A fábrica de Porto Feliz (SP), também
responsável pela fabricação dos motores 1.3 e 1.5 do Etios, prevê uma nova linha de
montagem a partir do segundo semestre de 2019 com volume estimado em 66 mil
unidades do motor do sedã por ano, o que amplia sua capacidade atual de 108 mil
para 174 mil/ano.
Embora não se trate de um novo investimento, a Volkswagen atualizou seus planos
em curso no País: o CEO e presidente da operação no Brasil, América do Sul e Caribe,
David Powels, aproveitou o Salão do Automóvel de São Paulo, realizado em novembro
passado, para confirmar R$ 7 bilhões até 2020, principalmente para uma nova família
de veículos a partir da plataforma MQB.
Este ciclo se sobrepõe ao anterior, de R$ 10 bilhões que era previsto entre 2014 e
2018.
O Grupo Volvo também reforçará suas operações com o investimento de R$ 1 bilhão
entre 2017 e 2019 na América Latina, sendo 90% deste montante no Brasil,
principalmente na fábrica de caminhões e ônibus de Curitiba (PR). O aporte
contemplará também a expansão de oferta de serviços e a ampliação da rede de
distribuição no Chile.
Enquanto alguns investimentos começaram em 2016, outros encerraram seu ciclo,
caso dos R$ 15 bilhões da FCA Fiat Chrysler, que teve início em 2011 e que empregou
R$ 7 bilhões na atualização da fábrica mineira de Betim e outros R$ 7 bilhões na planta
pernambucana em Goiana, além de outros projetos ao longo deste período, como
lançamentos dos modelos Fiat Mobi e Toro e Jeep Compass. Agora, por questão de
governança, a empresa informa que vão vai mais divulgar valores de investimentos
de longo prazo.
Também encerrou no ano passado os R$ 650 milhões da Iveco, que ainda não tem os
valores passíveis de divulgação para este ano em diante. Por sua vez, a Volare,
fabricante de ônibus e que pertence à Marcopolo, tinha previsto R$ 100 milhões entre
2015 e 2016 para ampliar a fábrica de São Mateus (ES) e localizar componentes, mas
suspendeu o aporte alegando a baixa demanda do mercado nacional.

Segue nos planos da Foton erguer sua fábrica de caminhões no Brasil. De acordo com
o diretor comercial, Ricardo Mendonça de Barros, a filial da montadora chinesa está
analisando o cenário para definir como será a planta e quando sobre sua conclusão.
Ele garante que já estão finalizadas as etapas de fundação, terraplanagem e os
projetos da construção predial.
“Por conta da baixa no mercado em volume, estamos revendo nossos números: em
um mercado total de 50 mil unidades no total, imaginamos uma participação entre 4
a 6% nos segmentos em que a Foton participa. Devemos manter o investimento total
de R$ 160 milhões”, afirma.
Mercedes elétrico já é testado por clientes
21/02/2017 - Fonte: Automotive Business

O Urban eTruck, primeiro caminhão Mercedes totalmente elétrico, começa a ser
testado por clientes na Europa.
A versão com Peso Bruto Total (PBT) de 25 toneladas e autonomia de 200 quilômetros
foi mostrada em 2016, durante o Salão de Hannover, na Alemanha. Segundo a
fabricante, o primeiro lote será entregue a um pequeno grupo de clientes.
"Com os primeiros caminhões em teste estamos perto do próximo passo, a produção
em série”, explica o chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks, Stefan Buchner.
“Até 2020 queremos estar no mercado com a produção em grande escala.” Silencioso
e com carga útil de 12,8 toneladas, o Urban eTruck será destinado num primeiro
momento ao mercado alemão e depois a outros países da Europa. Os caminhões serão
usados em aplicações reais.
O teste inclui inúmeras trocas de marcha, gerenciamento do tempo de recarga da
bateria e autonomia.
Versões de 18 e 25 toneladas do caminhão elétrico serão equipadas com carroceria
frigorífica, baú para cargas secas e também plataforma. Os clientes receberão um
carregador para as baterias e os veículos serão testados por 12 meses, com o apoio
da área de testes da Mercedes-Benz Trucks.
Durante esse prazo serão registrados os perfis de utilização e as áreas de aplicação,
além da comparação entre conhecimentos adquiridos ao longo dos testes com as
expectativas já apresentadas pelos clientes.
A Mercedes acredita que o rápido desenvolvimento técnico fortalece a tendência de
propulsores elétricos no transporte.
A companhia prevê que os custos das baterias para veículos de carga cairão 60% até
2025, ao mesmo tempo em que a densidade de energia crescerá cerca de 250%.

Raio-X: descubra os fornecedores de autopeças dos carros brasileiros
21/02/2017 - Fonte: Automotive Business

Automotive Business estabeleceu parceria com a IHS Markit para abrir a caixa preta
da parceria entre montadoras e fornecedores de autopeças no Brasil. Estreia hoje no
Portal AB a nova seção Raio-X: veículos e seus fornecedores.
A cada mês o espaço trará com exclusividade o levantamento dos principais
fornecedores de componentes das montadoras para a produção de um determinado
modelo. O relatório, em arquivo PDF, é oferecido para download.
Para a estreia, desvendamos as empresas que entregam autopeças e sistemas para o
Fiat Mobi. A lista contém 30 fornecedores, com nomes como Bosch, Mahle e Brembo,
além dos itens que cada uma destas companhias entrega para a montagem do carro.
As informações sobre o compacto nacional, fabricado pela FCA na planta de Betim
(MG), foram levantadas pela IHS Markit.
A nova seção fica hospedada na AB Inteligência, área do Portal AB que oferece dados,
estudos e estatísticas para download. O material também é colaborativo. Caso a sua
empresa seja fornecedora do modelo e queira figurar no material oferecido na seção
Raio-X, basta enviar um e-mail com as informações do projeto para
giovannariato@automotivebusiness.com.br /
drokutney@automotivebusiness.com.br.
S10 e Trailblazer chegam a 1 milhão de unidades
21/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A produção da S10 e do utilitário esportivo Blazer/Trailblazer atingiu 1 milhão de
unidades recentemente. Os modelos entraram em linha no Brasil em 1995. O novo
marco histórico foi alcançado com uma S10 High Cowntry na primeira quinzena de
fevereiro. Segundo a General Motors, a picape responde por 85% desse milhão.
Os dois veículos são montados em São José dos Campos (SP), em uma linha que
entrou em férias coletivas há uma semana como consequência do cancelamento da
exportação de 15 mil unidades para o México. A Volta ao trabalho está prevista para
o começo de março.
As primeiras S10 chegaram em março de 1995 com motor 2.2 a gasolina. Naquele

mesmo ano, em outubro, surgiu uma opção turbodiesel com cabine estendida. As
versões com cabine dupla e tração integral estrearam em 1998.
Dassault Systèmes e Stratasys divulgam parceria para melhorar desempenho
da produção de peças por manufatura aditiva
21/02/2017 - Fonte: Cimm
Colaboração com o sistema Simulia, da Dassault Systèmes, permite a
realização de projetos de peças finais otimizadas, com peso e força
adequados para aplicações aeroespaciais e automotivas.
A Stratasys anunciou na última semana (7/2), durante o SolidWorks Worls 2017, sua
parceira com a Dassault Systèmes para fornecer uma nova geração de ferramentas
de design para ampliar a funcionalidade, a eficiência e a proporção de peso das peças
produzidas por meio de manufatura aditiva.
O evento aconteceu entre os dias 5 e 8 de fevereiro, em Los Angeles (California),
Estados Unidos. A colaboração com o Simulia, da Dassault Systèmes, propõe
simplificar e reduzir o tempo do workflow. Além de possibilitar a impressão 3D direto
do SolidWroks, reduzindo "drasticamente" o tempo de produção, do projeto em CAD
até a impressão do protótipo.
As empresas colaboraram nos recursos de design e simulação da plataforma 3D
Experience da Dassault Systèmes, que produz com as impressoras e materiais FDM®
3D da Stratasys. Estes novos recursos líderes da indústria incluem:







Otimização de projeto para peças impressas em 3D mais leves - em um
processo de modelagem por fusão e deposição (FDM), usando menos material
do que uma tecnologia de fabricação tradicional para atingir o mesmo
desempenho. As economias de peso aumentam a eficiência e reduzem o custo,
além do que é possível com os processos de fabricação tradicionais.
Análise de força e fadiga que dá confiança para expandir as aplicações para
produção de peças impressas em 3D com tecnologia FDM e fornecer as
ferramentas necessárias para garantir a qualificação das peças.
Simulação de processo de impressão fornecendo insights adicionais sobre as
tensões residuais e desempenho da peça impressa em 3D com tecnologia FDM.
"Para que a manufatura aditiva alcance todo seu potencial, os engenheiros
precisam de ferramentas que lhes permitam aproveitar a liberdade geométrica
praticamente ilimitada. Ao simular completamente as características únicas do
processo FDM, nós conseguimos trazer precisão e velocidade sem precedentes
para o processo de design e validação. Por isso, estamos muito satisfeitos em
ser parceiros da Stratasys, o que nos possibilitará oferecer essas capacidades
críticas para os clientes", afirma Scott Berkey, CEO da Simulia, da Dassault
Systèmes.

"A Stratasys compartilha a visão da Dassault Systèmes sobre a necessidade de uma
solução totalmente integrada de ponta a ponta para manufatura aditiva. Esta parceria
leva a Stratasys para mais perto dessa visão, com ferramentas de simulação de alto
desempenho, que representam com precisão o processo de moldagem por fusão e
deposição (FDM)", explica Jon Stevenson, vice-presidente sênior global de Software
da Stratasys.

Segundo ele, a Stratasys acredita que as capacidades de previsão da solução e o fluxo
de trabalho eficiente expandirá de forma significativa a confiança em uma gama de
peças, que podem ser produzidas com soluções de impressão 3D da Stratasys, em
FDM. Hoje, a tecnologia FDM já é usada para criar peças de produção por empresas
como United Launch Alliance, Opel, Volvo Trucks e Daihatsu.
Parceira de longa data do “Programa de Parceiros SolidWroks”, a Stratasys também
está anunciando um novo software GrabCAD Print Add In para SolidWroks.
Este sistema permite ao usuário estimar e imprimir peças sem sair do ambiente
SolidWroks, tornando a impressão 3D em sistemas Stratasys acessível a toda a
comunidade de profissionais de design e engenharia da SolidWroks. As funções
incluem seleção de material, seleção de altura de fatia, orientação de peça, layout
automático e muito mais.
Preço do aço sobe na China por expectativa de demanda; minério de ferro
acompanha
21/02/2017 - Fonte: Inda
Os contratos futuros do aço subiram mais de 1 por cento nesta sexta-feira, operando
perto da máxima de dois meses, e ampliaram ganhos com expectativas de uma oferta
mais apertada e uma retomada da demanda na China com mais investimentos em
infraestrutura.
O preço do aço usado na construção civil teve a melhor semana das últimas cinco,
com o rali também impulsionando os preços do minério de ferro. Os futuros do minério
atingiram esta semana o maior valor desde que os contratos começaram a ser
negociados em outubro de 2013.O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa
de Xangai fechou em alta de 1,5 por cento, a 3.473 iuanes (506 dólares) por tonelada.
O contrato acumulou alta de 5,5 por cento esta semana, após tocar 3.509 iuanes na
quinta-feira, maior valor desde 12 de dezembro. O minério de ferro na bolsa de Dalian
subiu 0,4 por cento, para 702 iuanes por tonelada.
Na quinta-feira, o contrato tocou máxima de 721 iuanes. Ele acumula alta de 4,7 por
cento na semana.O minério de ferro com entrega imediata no porto de Qingdao, na
China, subiu 0,34 por cento, para 90,37 dólares por tonelada, segundo o Metal
Bulletin.
Bradesco está proibido de fazer demissão coletiva em razão da aquisição do
HSBC
21/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve decisão monocrática de
novembro do ano passado que atendeu pedido do MPT em ação civil pública
proposta em 2015
Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPTPR), o Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região (TRT9) decidiu, na última terçafeira (14/02), que o banco Bradesco está proibido de dispensar os seus empregados
coletivamente em razão da aquisição do HSBC. A decisão inclui os prestadores de
serviços terceirizados, contratados por empresa interposta, e os que atuam

pessoalmente ainda que sob o rótulo de pessoa jurídica ou como autônomos sem
prévia negociação com o sindicato profissional.
O posicionamento do TRT9 mantém a decisão monocrática proferida em novembro de
2016, que atendeu pedido do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) em
ação civil pública (ACP) proposta em 2015.
Procurado pela reportagem o Bradesco disse que não vai comentar a decisão.
Ainda em julho do ano passado, após a aprovação da operação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e antes do período de transição, porém,
os executivos do Bradesco disseram à Gazeta do Povo que manteriam a estrutura
administrativa antes pertencente ao HSBC em Curitiba, unidades que possuíam quase
7 mil funcionários. Mas a ação proposta pelo MPT se deu anteriormente a essas notícias
e com base em denúncias feitas por trabalhadores em sindicatos do Paraná.
Entenda a ação do MPT contra o Bradesco e o HSBC
A ação foi ajuizada pelo MPT-PR após a instauração de procedimento de mediação e
de um inquérito civil, no qual investigou-se a realização de dispensas coletivas
denunciadas pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Maringá e Região.
As informações do sindicato foram encaminhadas em 2014 e, após a instauração do
inquérito, as demissões pararam de ser realizadas, o que resultou no arquivamento
do pedido de mediação. No entanto, em maio de 2015, em função de informações
sobre o encerramento das atividades do HSBC no Brasil, as mediações continuaram.
Mesmo com as notícias veiculadas pelo banco de que não haveria dispensa coletiva, o
MPT concluiu que a dispensa em massa era um risco real para os trabalhadores. Desta
forma, os representantes dos bancos HSBC e Bradesco foram chamados para
audiência administrativa específica para tratar da manutenção dos postos de trabalho.
O Bradesco não compareceu à audiência e o HSBC limitou-se a afirmar que o tema
“dispensa em massa” teria sido objeto de mediação arquivada por acordo entre o
banco e as entidades sindicais da categoria.
Para o MPT, a conduta dos bancos demonstrou manifesto desinteresse em
efetivamente negociar a manutenção dos postos de trabalho dos empregados do
HSBC. Não tendo outra alternativa, o MPT propôs a ACP com o objetivo de garantir os
direitos dos empregados dos bancos.
A decisão da última terça-feira (14), além de manter a proibição do Bradesco de
efetuar dispensas coletivas sem prévia negociação com o sindicato profissional, sob
pena de multa de R$ 20 mil por dispensa, determinou ao HSBC multa por dano moral
coletivo no valor de R$ 100 mil, a ser revertida em favor de entidade cuja atuação se
destine à tutela de interesses dos trabalhadores.
Quer manter o orçamento sob controle? Deixe o cartão de crédito em casa
21/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Quem usa o cartão de crédito tende a fazer compras maiores. É o efeito
psicológico do uso do dispositivo, especialmente negativo para quem não tem
controle financeiro

Quem tem facilidade em fazer compras por impulso e, principalmente, quem já teve
sérios problemas com o rotativo do cartão de crédito e outras situações de
endividamento deve deixar o dispositivo em casa. A recomendação é do coordenador
do curso de EAD em Finanças Pessoais da Universidade Positivo e autor de O Sovina
e o Perdulário, Raphael Cordeiro, e também faz parte de conclusões de pesquisas que
já investigaram esse assunto a fundo.
“Há um viés psicológico [no uso do cartão]. É o que os estudiosos chamam de
sentimento de perda. Quando o consumidor usa dinheiro para pagar uma conta, ele
tem a sensação de que está perdendo algo, já que aquele dinheiro não volta mais para
a carteira. Já quando o consumidor usa o cartão de crédito isso não acontece, porque
ele coloca o cartão de volta na carteira”, explica Cordeiro.
O viés psicológico do uso do cartão de crédito é citado por autores econômicos desde
o fim dos anos 1970. Em 2000, estudos experimentais conduzidos por cientistas da
Sloan School of Management, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos
Estados Unidos, deram um passo a mais para comprovar o tal efeito “gastador” do
cartão.
Duncan Simester e Drzen Prelec simularam uma espécie de leilão de ingressos e
souvenires ligados a dois esportes populares nos EUA: um par de ingressos para um
jogo de basquete decisivo entre o Boston Celtics e o Miami Heat, sendo que na época
da pesquisa todos os jogos do Celtics costumam esgotar; um par para um jogo de
beisebol do Boston Red Sox: e a possibilidade de levar para casa um banner ou do
Celtics ou do Red Sox.
Os “clientes” eram estudantes de MBA que fizeram a simulação em sala de aula. Eles
deveriam dar lances para os três “prêmios” do leilão, mas parte deles só podia usar
dinheiro vivo e outra parte, cartão de crédito.
Em todos os casos, inclusive que no item mais atraente, que era o jogo do Celtics,
aqueles que podiam pagar com cartão de crédito deram os maiores lances. Em muitos
casos, a diferença foi até duas vezes maior do que quem tinha de usar apenas dinheiro.
Para serviços e compras on-line, faça um segundo cartão, com limite menor
Embora a recomendação de deixar o cartão em casa funcione para a maioria das
pessoas que têm problemas em manter o orçamento doméstico sob controle,
atualmente alguns serviços e plataformas compras on-line só podem ser feitos com o
cartão de crédito.
Nesses casos, uma ideia é pedir um cartão de crédito com limite menor ao banco ou
fazer um em uma plataforma financeira como o Nubank, que geralmente não tem
anuidade ou outras taxas embutidas. Esse cartão com limite menor pode ser usado
para o pagamento de serviços como o Netflix ou mesmo o Uber, além de compras na
internet.
Com um limite pequeno, fica mais fácil não se perder nas contas. Além disso, usar um
cartão com limite de crédito pequeno para esses serviços também é mais seguro. Em
caso de roubo de dados do consumidor, o estrago, até que tudo se resolva, também
será menor.
Desde 2015, a maioria desses serviços on-line, como o próprio Netflix, passaram a
aceitar também o uso de cartões pré-pagos. Essa é uma solução ainda melhor, já que
está limitada ao quanto o consumidor pode reservar e depositar, de antemão, no
dispositivo para gastar com esses serviços.

Brasil teria de crescer 3,7% ao ano até 2050 para garantir aposentadoria a
todos
21/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Economistas da FGV apontam que envelhecimento natural da população vai aumentar
número de benefícios e que mexer nas atuais regras da Previdência é necessário para
dar estabilidade ao sistema

Por causa de fatores demográficos, não é possível mais adiar a reforma da Previdência.
Isso é o que 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.
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. 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%.
Informalidade e desemprego podem empurrar aposentadoria para os 70 anos

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.
Saída é mudar a Previdência
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.
Segundo 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.
Proposta do governo está adequada, segundo economista
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.
Empreender requer técnica. Escolha entre cursos de curta e longa duração
21/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Cursos de longa ou curta duração podem ajudar os novos empresários a
começar um negócio com mais segurança

São muitos os fatores que influenciam na sobrevivência ou na mortalidade das
empresas. A motivação e a experiência do empreendedor estão entre eles. Mas o
estudo e a informação também interferem: pessoas que fizeram cursos para melhorar
a administração dos negócios têm mais chance de sucesso do que as que não fizeram,
segundo a pesquisa Sobrevivência das Empresas no Brasil, divulgada pelo Sebrae em
outubro do ano passado.
Quatro em cada dez pessoas com idade entre 18 e 64 anos estão envolvidas com a
criação de uma nova empresa no Brasil (segundo levanta mento do Global
Entrepreneurship Monitor feito em 2015).
A verdade é que nenhum tipo de diploma ou certificado é obrigatório para quem quer
ser o próprio chefe, mas conhecimentos de administração e gestão podem ajudar a

resolver vários dos problemas cotidianos. Além disso, os processos iniciais de
planejamento são determinantes para a implementação de um novo negócio.
O cenário mostra que o empreendedorismo será cada vez mais forte. Maiores taxas
de desemprego incentivam os que migram para o segmento por necessidade – em
2015, de acordo com o GEM, 36% dos empreendedores nascentes (com menos de
três meses), e 46% dos novos (entre três e 42 meses) se tornaram empresários
porque precisaram.
Por outro lado, jovens tendem se direcionar para novas formas de negócio mais cedo.
“Por isso, o empreendedorismo deve crescer cada vez mais como uma área de estudo
e formação”, avalia o professor José Vicente Cordeiro, diretor de pós-graduação da
FAE Business School.
51%
É o porcentual de jovens que pretendem seguir para o empreendedorismo em dois ou
cinco anos, entre os 71% que desejam mudar de emprego ou atividade no período.
Os dados são da pesquisa “Jovens Digitais: Geração Transformadora”, realizada em
2016 pela Mind Miners e pelo Centro de Inteligência Padrão.
“Ter informação é essencial”, diz Márcia Giubertoni, gerente do Sebrae/PR. Para ela,
existem várias fontes para ajudar um gestor novato: pós-graduação, cursos de curta
duração em instituições como o próprio Sebrae, conversa com consultores e muita
pesquisa.
“Somos imediatistas. Quando alguém pensa em ter um negócio, já abre e esquece de
resolver vários detalhes antes. É importante pesquisar”, adverte. Segundo Cordeiro,
o ideal é que os cursos sejam procurados antes da abertura – as aulas contribuem
para o planejamento. Em algumas instituições, é possível cursar matérias avulsas,
para suprir necessidades específicas.
Para Márcia, a parte mais importante é o planejamento. “Você vai entrar no mercado
oferecendo o que para quem? Será que essas pessoas estão interessadas no produto?
Quem serão os fornecedores? Tem alguém no mercado fazendo algo similar? Pensar
sobre esses pontos e ter respostas claras pode ajudá-lo a minimizar os riscos de vir a
fechar depois”, recomenda.
Negócio próprio
Raphael D’Avila trabalhou durante quatro anos com gestão de Recursos Humanos em
uma empresa, mas foi desligado em março de 2016.Depois de alguns meses tentando
uma realocação no mercado de trabalho sem sucesso, resolveu que a saída era
empreender e, no último dezembro, abriu o restaurante e pizzaria Avila´s, no bairro
Tatuquara.
Para ele, a experiência tem sido um aprendizado todo dia. “Chega um ponto da carreira
em que você acha que já viu muita coisa, mas acabei descobrindo que não tinha
aprendido nada ainda”, fala. Entre as dificuldades que encontrou, D’Avila aponta a
falta de conhecimento do negócio: “não sabia nada sobre abrir uma empresa, a
burocracia, a demora”.
Mesmo assim insistiu na ideia e hoje tem 10 funcionários. “A parte de gestão não é
tão difícil, porque eu tinha experiência com isso. O mais pesado é o dia a dia. Estou
aprendendo agora sobre a produção de alimentos”, conta.

Ainda que abrir o restaurante não fosse um plano que pudesse ser feito em pouco
tempo, D’Avila se dedicou para pesquisar e procurou outros profissionais com negócios
semelhantes para tirar dúvidas. Estudou também a região e conta que sua maior
dificuldade até agora foi lidar com a parte burocrática. Sobre o empreendedorismo,
ele diz: “arrisque, vale a pena”.
Em 2015, 4 em cada 10 brasileiros empreenderam; número quase dobrou desde 2002.
Por porcentual da população entre 18 e 64 anos:

Fonte: Sebrae. Infografia: Gazeta do Povo.
Camex zera taxa de importação de algodão e reduz cota de isenção para
alumínio
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) zerou
a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre algodão “simplesmente
debulhado” até 31 de julho de 2017.
O benefício se dá pela inclusão do produto na Lista Brasileira de Exceções à Tarifa
Externa Comum do Mercosul (Letec), formalizada em resolução no Diário Oficial da
União (DOU). Sem a redução, a alíquota original sobre o produto é de 6%. A retirada
do imposto nesse período vale para uma cota de 75 mil toneladas.
Na mesma resolução, o Comitê também reduziu de 240 mil para 173 mil toneladas a
cota para importação de alumínio não ligado com o imposto zerado. A decisão alcança
as importações registradas de 18 de agosto de 2016 a 17 de agosto deste ano.
Essa isenção tributária ao alumínio não ligado vem sendo concedida pelo governo nos
últimos anos, pelos menos desde 2014, com a fixação de diferentes cotas no decorrer
desse período.
Empresas questionam bônus a auditores que fazem parte do Carf
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A criação de um bônus de eficiência para auditores fiscais levou a Justiça a suspender
sete processos que tramitavam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
entre eles dois da BM&FBovespa. O número de empresas buscando liminares na
Justiça, porém, deve crescer nas próximas semanas.
Desde dezembro, servidores da Receita Federal passaram a receber uma gratificação
que aumenta à medida que o órgão arrecadar mais. Ocorre que metade dos
conselheiros do Carf são auditores fiscais, recebem o bônus e julgarão, justamente,
recursos de contribuintes contra as decisões do Fisco.

As empresas recorreram à Justiça para suspender julgamentos com a alegação de que
o pagamento da gratificação compromete a imparcialidade dos conselheiros do Carf,
já que eles receberão mais se mantiverem as autuações da Receita em seus
julgamentos. Com sete liminares concedidas, poderá haver um efeito cascata afetando
uma série de processos.
“O bônus vai na contramão da tendência atual de absoluta impessoalidade e
transparência. É ruim para o País como um todo se tivermos uma indústria de multas
que pune quem produz e afasta investimentos”, afirmou o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia.
A comissão tributária da ordem concluiu que o bônus é inconstitucional e o pleno da
entidade analisará, em março, se entra com uma ação de inconstitucionalidade no
STF. Com isso, todos os julgamentos do Carf poderão ser suspensos, o que paralisará
a análise de 120 mil casos que tramitam no conselho, referentes a mais de R$ 600
bilhões em autuações da Receita Federal. “Mais uma paralisação seria péssima para a
imagem do Carf. As instituições têm que agir rápido para superar essa crise”, disse
Lamachia.
O sócio-fundador do escritório Mattos Filho, Roberto Quiroga, diz que a tese jurídica
em torno de tais liminares, que questionam o bônus de eficiência dos auditores fiscais,
é bastante robusta. “O tema já foi judicializado. Nosso aconselhamento tem sido de
que a matéria jurídica é séria e forte”, afirmou.
O presidente do Carf, Carlos Alberto Barreto, porém, disse que os contribuintes estão
pedindo a suspensão de julgamentos do órgão como “estratégia processual” para adiar
as decisões. “Pode haver mais ações, mas não acredito que essa tese vingue no
Judiciário”, afirmou.
Fazenda quer anular julgamentos no Carf que somam multas de R$ 30 bilhões
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A corregedoria do Ministério da Fazenda pedirá a anulação de todos os julgamentos
feitos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em que houve
irregularidade na atuação dos conselheiros investigados na Operação Zelotes. Quase
dois anos depois de a operação revelar um esquema de pagamento de propinas no
conselho, a corregedoria já pediu ao Carf a anulação de quatro processos.
O órgão informou que entrará com representação de nulidade em todos os processos
nos quais houver indícios de irregularidade na atuação de conselheiros, depois de
concluída a investigação. O Carf é a última instância administrativa para se recorrer
de uma multa aplicada pela Receita Federal. O conselho é formado por representantes
da Fazenda e dos contribuintes.
Já foram feitas à Justiça 15 denúncias pelo Ministério Público Federal na Operação
Zelotes em processos em que as autuações da Receita Federal somam pelo menos R$
30 bilhões. A corregedoria é parte da força-tarefa da operação e a tendência é de que
seja pedida nulidade nos processos já denunciados pelos procuradores, o que levaria
a um novo julgamento dos casos.
Cervejaria
Apenas um dos pedidos de anulação feito pela Fazenda ao Carf foi julgado – e negado.
O processo envolvia uma autuação do empresário Walter Farias, dono da Cervejaria
Petrópolis, no valor de R$ 8,6 milhões, e há suspeita de pagamento de propina a

conselheiros para reduzir a multa. A assessoria do empresário informou que o processo
contra ele foi arquivado na Justiça Federal e continua apenas contra outras partes.
O pedido de anulação foi analisado por uma turma ordinária do Carf, que entendeu
não haver ainda provas suficientes, já que não houve decisão judicial, apenas a
denúncia do Ministério Público Federal. A Procuradoria da Fazenda informou que
recorrerá à câmara superior do conselho, que é quem dará a última palavra.
O presidente do Carf, Carlos Alberto Barreto, disse que cada pedido será analisado de
forma diferente e individual pelo órgão e que, dependendo das provas, algumas
turmas poderão decidir pela nulidade e outras não. Ele espera receber pedidos de
anulação em todos os processos em que as investigações foram concluídas pelo
Ministério Público Federal e acredita que as denúncias vão além das 15 já
apresentadas.
Barreto minimizou, porém, o impacto dos “rejulgamentos” no dia a dia do conselho.
“É um número pequeno diante da quantidade de processos que o Carf julga”,
ponderou.
Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, os
julgamentos do Carf devem ser anulados se houver condenação transitada em julgado,
quando não cabe mais recurso. “Um ato viciado por corrupção não pode prevalecer.
Será preciso recomeçar do zero os casos onde isso for provado. Agora, a mera suspeita
ou uma acusação não bastam”, afirmou.
Tanto a corregedoria quanto o Carf alegam que os processos são sigilosos e não
informaram em quais processos foram feitas representações para anular os
julgamentos.
Comissão quer coibir declarações de ministros sobre empresas com capital
aberto
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, Mauro Menezes, afirmou
nesta segunda-feira que o colegiado vai passar a coibir autoridades da alta
administração, incluindo os ministros de Estado, a dar declarações públicas sobre
assuntos que possam gerar reflexos no mercado financeiro.
“Isso tem acontecido, isso causa certa perturbação em se tratando de empresas de
sociedade mista. Determinadas autoridade às vezes se pronunciam sobre investimento
ou desinvestimento, em decisões ainda em maturação e que afetam mercado de
capitais”, afirmou.
Segundo ele, a lei de estatais, que está sendo regulamentada, já prevê que a Comissão
tenha essa atribuição e que as autoridades precisam respeitar as regras do mercado
de capitais. Menezes disse que o tema foi decidido na reunião de hoje, que também o
reconduziu ao cargo até 15 de março de 2018.
“Não se trata de cerceio de liberdade de expressão é algo que tem a ver com a
dinâmica das empresas”, afirmou. “As empresas de capital aberto se pautam pela
observância de regras do mercado”, completou, ressaltando que as informações que
dizem respeito às companhias também devem ser disciplinadas.

Menezes afirmou que a própria Bovespa já teria alertado que era necessária uma
modificação no código de conduta da alta administração federal. “E isso foi aprovado
na reunião de hoje”, afirmou o presidente do colegiado.
Menezes disse ainda que o objetivo é estabelecer que autoridades se pautem “pela
prudência” (elas não devem) divulgar informações reservadas ou que não tenham sido
aprovadas pelos órgãos competentes.”
Recondução
Menezes, que teve seu nome aprovado hoje por unanimidade, foi indicado para a
Comissão pela então presidente Dilma Rousseff. Na gestão dele, a Comissão decidiu
punir com censura ética o ex-ministro Geddel Vieira Lima, acusado de tráfico de
influência. (Carla Araújo).
Copom inicia discussão da Selic nesta terça-feira
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Após a surpresa com o corte do juro em janeiro, o Banco Central volta a se reunir
nesta terça-feira, 21, e quarta-feira, 22, diante da firme aposta do mercado financeiro
de que o ritmo de redução da taxa básica (Selic) continuará em 0,75 ponto porcentual.
A recente inflação de janeiro, que ficou no menor patamar em quase 40 anos, mexeu
com os ânimos e tem sido usada como argumento de pressão – até mesmo no próprio
governo – para que o Comitê liderado por Ilan Goldfajn acelere o passo.
Analistas reconhecem que há algum espaço para ação mais agressiva, mas a maioria
absoluta dos economistas e de analistas do mercado financeiro – como mostrou
levantamento do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado –
acredita que o BC manterá o ritmo. Parece não haver dúvida entre analistas de que o
Comitê de Política Monetária (Copom) do BC continuará com o processo de desaperto
da economia.
Das 68 instituições financeiras ouvidas pelo Projeções Broadcast, 67 apostam em corte
do juro de 0,75 ponto, de 13,00% para 12,25% ao ano. Apenas uma casa prevê
redução mais agressiva, de 1 ponto, o que levaria a Selic para 12%.
Confirmado qualquer um dos dois cenários, esse terá sido o quarto corte seguido do
juro, no processo iniciado em outubro de 2016. O pano de fundo para o movimento é
a clara tendência de desaceleração dos preços. O dado mais recente do índice oficial
de inflação, o IPCA, mostrou alta de 0,38% em janeiro, no menor patamar da série,
iniciada em 1979.
Esse dado, aliás, foi amplamente comemorado pelo governo e serviu como gatilho
para a nova onda de pressão sobre o BC. O presidente Michel Temer voltou a falar
publicamente do tema e lembrou que o governo conseguiu reduzir a inflação pela
metade em poucos meses, do pico de 10,7% para os atuais 5,35% no acumulado em
12 meses.
Esses números têm motivado autoridades e empresários, que cobram pressa na
redução dos juros para acelerar a retomada da atividade. Economista de formação, o
líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu
abertamente a queda de um ponto porcentual. Ao comentar que falava “como
economista”, argumentou que a inflação está em trajetória descendente, os preços
administrados estão controlados e não há pressão pelo câmbio.

Apesar do discurso aberto de um dos “homens fortes” de Temer, a pressão política
dentro do governo parece menos intensa que a vista em janeiro. Na equipe econômica,
há percepção de que a surpresa da reunião passada amenizou a ansiedade de alguns
setores – o que estaria suavizado a pressão sobre o BC.
O próprio presidente Temer adotou tom ameno. “Evidentemente, os juros vão caindo
também responsavelmente, porque é importante que os juros reais sejam
incentivadores do investimento. Mas o mais importante nisso tudo, é exata e
precisamente a confiança. E a confiança vem sendo restabelecida”, disse nesta
segunda-feira, 20, evento em São Paulo.
O chefe de pesquisa macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs,
Alberto Ramos, reconhece que o espaço para a redução do juro cresce à medida que
as expectativas para a inflação cedem. Ele cita como exemplo a “grande possibilidade
de que a inflação terminará 2017 em 4,5% ou abaixo”. Mesmo assim, prevê queda de
0,75 ponto pelo cenário externo. “A alta do juro em dólar e o aumento do peso das
incertezas globais demandam cautela contra eventual excesso no ciclo de
afrouxamento”, diz.
Mesmo assim, Ramos não descarta ação mais agressiva do BC em breve. “Levandose em conta que o Copom cortará 0,75 ponto, nós procuraremos mudanças nos
indicadores que podem sinalizar ou sugerir a abertura da porta para aceleração nos
cortes para 1 ponto na reunião de 12 de abril”, afirma o economista.
O diretor de gestão de renda
Rogério Braga, afirma que
porcentual, ficará aberta até
nesta semana, em abril e em

fixa e multimercados da Quantitas Gestão de Recursos,
a janela para cortes maiores da Selic, de 1 ponto
o fim do primeiro semestre. Até lá, o Copom se reúne
maio.

“É possível que o BC caminhe para 1 ponto, dependendo de como a inflação caminhar.
A inflação corrente despencou muito rápido”, lembrou. “Só que quanto mais baixo
estiver a Selic, mais perto do ponto de equilíbrio ela estará. Então, menor a
probabilidade de o BC acelerar os cortes. Se o BC não fizer essa aceleração no primeiro
semestre de 2017, é difícil fazer depois.”
Na tarde desta segunda, no mercado futuro da BM&FBovespa, os ativos ligados a juros
indicavam cerca de 16% de chances de o Copom reduzir a Selic em 1 ponto porcentual
já na reunião desta semana. Os outros 84% das apostas são de que o corte será de
0,75 ponto porcentual.
Porcentual de cheques devolvidos recua para 2,07% em janeiro
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Os cheques devolvidos por falta de fundos corresponderam a 2,07% do total
movimentado em janeiro de 2017, relatou a Boa Vista SCPC. O volume é menor do
que o registrado em igual período de 2016, quando alcançou 2,35%. O resultado
também representa melhora na comparação com dezembro do ano passado, já que
naquele mês a devolução de cheques atingiu 2,20%.
Em janeiro, foram emitidos 44,256 milhões de cheques no País, o que representa um
recuo de 5,2% ante o mês anterior. Entre os devolvidos (917,5 mil), foi verificada uma
queda de 10,7% na mesma base de comparação.

O Indicador de Cheques Devolvidos da Boa Vista SCPC é a proporção de cheques
devolvidos pela segunda vez por falta de fundos sobre o total de cheques
movimentados, que engloba o montante de cheques compensados somados aos
devolvidos.
Poupança atinge menor patamar na preferência de investidor, diz pesquisa
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Marcos Santos/ USP Imagens

Poupança atinge menor patamar na preferência de paulistanos, indica FecomercioSP
Apesar de ainda liderar a preferência dos investidores da cidade de São Paulo, a
poupança perdeu novamente adeptos e atingiu, pelo segundo mês, o menor patamar
da série histórica da pesquisa realizada pela FecomercioSP (federação do comércio de
SP).
Segundo o estudo, em fevereiro 57,3% dos poupadores escolheram a caderneta como
principal destino de seu dinheiro, contra 57,7% em janeiro. Quando se compara com
o mesmo mês de 2016, o percentual era de 70,2%.
Esse movimento tem se refletido mensalmente nos dados de poupança divulgados
pelo Banco Central. Em janeiro, por exemplo, a caderneta teve saída líquida de R$
10,8 bilhões, o que significa que a diferença entre o que foi depositado e resgatado
ficou negativo em R$ 10,8 bilhões.
No ano passado, marcado pela piora no mercado de trabalho e inflação ainda
pressionada, a poupança terminou com saída líquida de R$ 40,7 bilhões.
A pesquisa também mostra migração para outros investimentos conservadores, como
fundos e previdência privada. No caso de fundos, o percentual, em fevereiro, passou
para 22%, contra 18,6% no mesmo mês de 2016.
Em janeiro, os fundos de investimento tiveram a maior captação para o mês em quatro
anos. Descontados os resgates, os fundos receberam quase R$ 40 bilhões no mês
passado, a maior injeção líquida desde janeiro de 2013.
A previdência privada foi a aplicação escolhida por 9% dos investidores em fevereiro
deste ano, indica a FecomercioSP. No mesmo mês do ano passado, o percentual era
menor, 6,6%.
As ações também ganharam espaço e, com a recuperação da Bolsa brasileira, agora
respondem por 4,3% da preferência dos aplicadores, segundo os dados da pesquisa.
É mais do que o dobro do observado em igual mês de 2016.

"No momento o Ibovespa continua promissor para 2017, ainda que não no mesmo
ritmo do segundo semestre de 2016", indica a pesquisa da Federação.
FINANCIAMENTO
A pesquisa da FecomercioSP também mediu a intenção de contrair financiamento. Em
fevereiro, o consumidor ainda se manteve pouco propenso a contratar empréstimos,
mas o patamar melhorou e voltou ao observado em novembro.
O índice passou de 17 pontos em janeiro para 18,6 pontos em fevereiro. Quando se
compara com o mesmo mês de 2016, porém, o indicador ainda é 11,1% menor.
"Ajustes e reduções de crediários foram feitos, mas agora se percebe a manutenção
desse patamar atingido no ano passado. O mercado de crediários ficou mais restritivo,
porém aparentemente achou o piso", indica o FecomercioSP.
A queda de juros esperada para este ano, a recuperação do mercado de trabalho e
das vendas devem trazer melhores condições de crédito.
Fundos de ações lideram em rentabilidade no mês de janeiro
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A valorização de 7,38% do Ibovespa em janeiro influenciou a rentabilidade dos fundos
de ações no período. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o tipo Small Caps teve o maior retorno
da classe no mês passado, com alta de 9,72%.
“Ao contrário da tendência observada ao longo do ano passado, o movimento de alta
não ficou restrito às ações de empresas com peso elevado no índice de referência da
BM&FBovespa: os papéis de companhias de menor capitalização também se
destacaram”, diz a Anbima em relatório. As carteiras com gestão ativa, dos tipos Livre
e Índice Ativo, registraram retornos de 5,90% e 7,02%, respectivamente.
A Anbima aponta que entre os fundos de Renda Fixa, o recuo da curva de juros
favoreceu as rentabilidades, principalmente daqueles cujas carteiras são compostas
por títulos de maior duração.
Os tipos Duração Alta Soberano e Duração Alta Crédito Livre acumularam os maiores
retornos da classe no mês e nos últimos doze meses, de 1,70% e 1,90%, e de 21,63%
e 20,05%, respectivamente.
Nos Multimercados, as maiores rentabilidades em janeiro foram registradas por fundos
que possuem estratégias compatíveis com o atual cenário de valorização do mercado
acionário e dos títulos de renda fixa de longo prazo, como a dos tipos Long and Short
Direcional, Dinâmico e Macro, que valorizaram 2,79%, 2,33% e 2,10%,
respectivamente. O tipo Cambial apresentou recuo (-2,78%), influenciado pela queda
de 4,05% do dólar, em movimento que foi acentuado no início de fevereiro.
Terceira maior captação
A indústria de fundos registrou em janeiro a terceira maior captação líquida da história,
a partir de série iniciada em 2002. O ingresso de R$ 39,9 bilhões no período foi
superado apenas pelos R$ 44,3 bilhões de março de 2012 e de R$ 41,9 bilhões de
janeiro de 2013.

Os fundos de Renda Fixa concentraram R$ 35,4 bilhões do total, seguidos pelos
Multimercados, com R$ 6,7 bilhões, e de Previdência, com R$ 2,4 bilhões. A classe
Ações registrou resgate líquido de R$ 444 milhões, superado apenas pelos FIDCs, que
contabilizaram saída líquida de R$ 5 bilhões no mês.
Itaú: mercado de trabalho pode voltar a criar vagas antes do previsto
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Uma das surpresas neste começo de ano sobre a recuperação da atividade econômica
brasileira pode vir do mercado de trabalho. O Itaú acredita que o Brasil pode voltar a
criar postos de emprego antes do que inicialmente se esperava. O banco prevê que o
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com ajuste sazonal deve
mostrar estabilidade em janeiro, revertendo uma tendência de meses de destruição
de vagas.
“O que está me surpreendendo neste começo do ano? Estávamos esperando uma
retomada muito lenta de criação de vagas no Caged, mas isso parece que pode
começar a acontecer um pouco mais cedo”, disse nesta segunda-feira, 20, o
economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita. A previsão do Itaú de estabilidade
para a pesquisa do mercado de trabalho em janeiro era esperada somente para
meados do ano.
Os dados oficiais do Caged devem ser divulgados nos próximos dias pelo Ministério do
Trabalho e o levantamento do Projeções Broadcast indica que a pesquisa deve mostrar
de criação de 10 mil postos até destruição de 60 mil. Mesquita ressalta que o Caged
que estabiliza a taxa de desemprego é bem acima de zero, ou seja, um Caged zero é
melhor que destruir emprego, mas insuficiente para estabilizar o desemprego.
“Alguma melhora de perspectiva os empresários devem estar tendo para passar a
contratar um pouco mais”, disse ele, destacando que ainda há dúvida sobre se esse
número previsto do Caged será um ponto atípico ou uma tendência. O fato é que a
admissão de novas pessoas no setor privado começou a ocorrer e este é o primeiro
sinal de melhora do mercado de trabalho, ressalta o economista.
O sinal seguinte, que é a criação positiva de emprego formal, está próximo, acredita
o banco.
O cenário do Itaú é que em algum momento de 2017 a economia brasileira volte a ter
criação positiva de emprego formal. A determinação de um momento mais preciso,
porém, é difícil. A expectativa do banco era de que isso fosse ocorrer mais para a
segunda metade do ano, mas crescem as chances da geração de emprego ocorrer na
primeira metade do ano.
A taxa de desemprego, apesar da expectativa da retomada de criação de vagas, deve
seguir elevada. O banco projeta que a taxa chegue a 13,2% no final deste ano. “O
desemprego é o último a ser sensibilizado pela recessão e também o último a ser
sensibilizado pela recuperação.”
Já no caso da inflação, Mesquita afirma que as expectativas de médio para os índices
de preços mostradas no Relatório de Mercado Focus, do Banco Central, só estão em
4,5% porque a meta de inflação do Banco Central está em 4,5%. “Se a meta fosse
mais baixa, as previsões provavelmente estariam menores”, disse ele, defendendo
que o País tem condições de reduzir a meta.

A avaliação do Itaú é que há no momento fundamentos favoráveis para o Brasil
retomar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que incluem preços de
commodities em alta, taxa de juros real começando a cair, estoques iniciando
trajetória de queda e empresas reduzindo o endividamento. A previsão do banco é que
o PIB cresça 1% este ano e se acelere para 4% em 2018, estimulado pelos cortes de
juros do BC.
Próximo passo do governo será em direção à simplificação tributária, diz
Temer
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Após a aprovação tanto do teto dos gastos públicos quanto da reforma do ensino médio
e o encaminhamento das reformas da Previdência e da legislação trabalhista, o
presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse na segunda-feira, 20, que o
próximo passo do governo será em direção à simplificação tributária.
Durante lançamento de medidas de apoio ao agronegócio, Temer disse preferir falar
em simplificação tributária, em vez de “reforma tributária”, mas não adiantou prazos
das medidas que o governo pretende encaminhar nessa área.
O presidente frisou que “se houver tempo” dará apoio à reforma política, que chamou
de “reformulação política”, classificada por ele como “fundamental”. Embora tenha
ponderado que as mudanças nesse campo são de atribuição do Congresso, Temer
argumentou que o Planalto poderá dar “uma mão” na aprovação dessa reforma.
“Se fizermos todas essas reformas, eu me darei por satisfeito”, afirmou o presidente,
que, mais uma vez, disse que seu governo é reformista.
‘Não roubamos direitos, diz Temer, ao abordar reforma da Previdência
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer (PMDB) rebateu na segunda-feira, 20, críticas de que a
agenda de reformas do governo federal estaria retirando direitos dos trabalhadores.
“Não roubamos direitos. Quem tem direito adquirido, adquirido está”, disse Temer ao
abordar a proposta de reforma da Previdência durante discurso feito no lançamento
de medidas de apoio ao agronegócio na zona sul de São Paulo.
Em sua fala, Temer defendeu a “higidez orçamentária”, lembrando que a sustentação
de programas assistenciais, como o Bolsa-Família – bem como do financiamento
estudantil – depende de dinheiro público.
Da mesma forma, repetiu que, sem a reforma previdenciária, o governo não terá
condições de pagar aposentadorias no futuro. Nesse ponto, advertiu que ou se faz
agora a reforma na Previdência, ou o aposentado que “bater na porta” do governo
daqui a dez anos não terá o que receber.
Ao lembrar que o tema foi “longamente” discutido no passado, Temer também
respondeu a críticas de que a reforma do ensino médio, feita por medida provisória,
não teria sido adequadamente debatida com a sociedade. “A palavra que pauta nosso
governo é a palavra diálogo”, afirmou o presidente.
Em defesa da fixação de um limite às despesas primárias da União, Temer afirmou
também que o rombo previsto no orçamento deste ano, próximo de R$ 140 bilhões, é

preocupante e precisa ser combatido. “Seria extremamente confortável gastar tudo e
dizer, desculpe o termo, que se virem os outros. Mas nossa conduta foi de não gastar
mais do que se arrecada”, disse. “Um déficit de R$ 140 bi não é normal. Ressalto isso
porque passamos achar que bilhões é normal.”
Ação na Justiça sobre reforma da Previdência é normal, diz secretário
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Alan Marques/Folhapress

Marcelo Caetano, secretário de Previdência
O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, afirmou nesta segunda-feira (20) que o
questionamento da proposta de reforma da Previdência na Justiça é "normal".
Na semana passada, um grupo de 28 deputados federais foi ao STF (Supremo Tribunal
Federal) para pedir a suspensão da tramitação da PEC (Proposta de Emenda à
Constituição).
Os parlamentares argumentam que a proposta foi enviada pelo Executivo à Câmara
sem que estivesse acompanhada de estudo atuarial prévio para atestar a necessidade
de mudanças na legislação.
"Outras reformas também passaram por processo de questionamento judicial. É
normal que isso aconteça. Quando propomos [uma reforma], temos que nos antecipar
a isso", afirmou Caetano.
O secretário de Previdência participou de um seminário da FGV (Fundação Getulio
Vargas), no Rio, nesta segunda. Na abertura do evento, o diretor da FGV Direito Rio,
Joaquim Falcão, declarou que "vai tudo acabar no Supremo", ao comentar a reforma
da Previdência.
"Parar tudo no Supremo, não, mas judicialização é normal de acontecer. Já tem
medidas nesse estilo e temos respondido. A gente julga que não venha ocorrer
problema decorrente disso", afirmou Caetano, ao deixar o evento.
MUDANÇAS
No momento em que o Congresso Nacional começa a debater alterações à proposta
de reforma previdenciária, Caetano afirmou que o adiamento da discussão ou
alterações que amenize as mudanças propostas pode resultar na necessidade de fazer
uma nova reforma em breve.
"A reforma não pode ser muito mais prorrogada. [...] Se a gente prorrogar um pouco,
arrefecer um pouco mais ou menos em relação ao que se propõe, muito provavelmente
outras proposta virão em um futuro recente", afirmou, durante seminário a
economistas e advogados.

A comissão especial que discute o assunto na Câmara iniciou na semana passada as
audiências públicas sobre a proposta. O relator do texto, deputado Arthur Oliveira Maia
(PPS-BA) pretende apresentar o parecer na segunda quinzena de março.
Parlamentares da oposição e da base do governo falam em mudanças na proposta do
governo Michel Temer. Deputados do PSDB já chegaram a apresentar uma emenda
que acaba com as mudanças propostas pelo governo para o BPC (Benefício de
Prestação Continuada), benefício assistencial pago a idosos e pessoas com deficiência
com renda familiar per capita inferior a 25% do salário mínimo.
Caetano tem evitado comentar possíveis mudanças. "O governo pretende se manter
o mais fiel possível à proposta original. [...] O Congresso é soberano tanto no que diz
respeito à velocidade da tramitação quanto ao que fica mantido ou não", disse.
Há práticas internacionais observadas para a reforma da Previdência, diz
Caetano
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, disse nesta segunda-feira, 20,
que práticas internacionais estão sendo observadas para a proposta da reforma da
Previdência.
“Não há um único país que a reforma siga como padrão, mas tem um conjunto de
práticas internacionais sendo observadas”, afirmou em evento na Fundação Getulio
Vargas (FGV). Ele destacou ainda que o gasto da pensão no Brasil é elevado sob uma
perspectiva internacional.
Para Caetano, o problema da Previdência é complexo. “Pela dimensão dele, continua
sendo complexo pela evolução demográfica e as soluções não são muito simples”,
disse.
O secretário destacou que as mudanças envolvem a proposição de alterações pelo
Executivo, mas há um debate. “Não vejo a opção de não se fazer reforma, tem que se
fazer uma reforma e apareceu uma oportunidade agora”, comentou.
Reforma trabalhista deverá tramitar com facilidade no Congresso, avalia
Temer
21/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse nesta segunda-feira, 20, que
a reforma trabalhista deverá tramitar com facilidade no Congresso, já que a proposta
de modernização das leis do trabalho encaminhada foi resultado do diálogo entre
centrais sindicais e empregadores.
Durante discurso em evento que reuniu empresários e executivos do agronegócio na
zona sul de São Paulo, Temer ressaltou que a proposta é de comandar um governo
“reformista”, com o objetivo de recolocar o País no caminho até 2018, quando termina
seu mandato. “Nestes dois anos vamos deixar o país nos trilhos para os que virão
depois.”
O presidente foi aplaudido pelos presentes nesse momento, voltando a ser ovacionado
quando, ao tratar de medidas que visam a reduzir a burocracia das empresas,
ressaltou que o setor privado sustenta as atividades do governo.

Segundo Temer, a Casa Civil recebeu um “número fantástico” de propostas de
desburocratização vindas de todos os ministérios.
Frete marítimo de contêiner tem preço divulgado na internet
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

Os fretes marítimos de contêiner podem ter seus preços consultados na internet por
qualquer pessoa, sem qualquer tipo de cadastro.
Mandar um contêiner de 20 pés cheio do Porto de Rotterdã, Holanda, o mais
importante da Europa, para Santos, hoje sairia US$ 162 (cerca de R$ 495). Já de
Xangai (China) para o principal porto do Brasil, o valor desse mesmo tipo de contêiner
ficaria em US$ 1600 (cerca de R$ 5,8 mil).
As informações sobre os valores dos fretes foram disponibilizadas pela Gurucargo.com,
uma start-up que compara preços de fretes marítimos entre várias empresas,
semelhante ao Decolar.com para passagens aéreas, mas que até agora fazia o trabalho
em plataforma fechada.
Somente quem era cadastrado pela companhia e tinha sua identidade validada recebia
a informação sobre as melhores tarifas para fazer o transporte. Os proprietários da
empresa, que tem sede no Uruguai, decidiram abrir as pesquisas para qualquer
pessoa, mesmo sem nenhum tipo de cadastro no site. A empresa opera no Brasil desde
novembro.
Na pesquisa, é possível consultar por tipo de contêiner (20 ou 40 pés) e ainda o preço
se o cliente quer enviar uma carga num contêiner compartilhado. Nessa opção, é
necessário digitar peso e dimensão do material. A plataforma informa na consulta
aberta o prazo estimado para a entrega da mercadoria. Para os clientes que se
registram, são oferecidos outros serviços.
Os preços informados podem ser os que a Gurucargo negocia com as transportadoras
ou os valores que grandes companhias de navegação estão ofertando naquele dia.
Essas companhias podem ser contratadas diretamente, sem a necessidade de passar
pela plataforma.
Para os importadores, há opções de frete dos principais portos do mundo para os
maiores terminais portuários do país. Mas o site dá poucas opções para quem quer
exportar do Brasil. De Santos, por exemplo, só havia a opção de enviar de enviar
contêiner para o porto mexicano de Vera Cruz.
PREÇO
Os valores do frete são uma dor de cabeça para empresas que precisam importar ou
exportar por serem mundialmente tratados como segredo entre as companhias que
fazem o transporte, que também não deixam claro todos os custos incluídos.

Andres Israel, um dos sócios da companhia, diz que ela passa a ser a primeira
plataforma aberta no mundo para esse tipo de consulta e que o acesso democrático
às tarifas de frete marítimo pode impactar na economia de todo o sistema de comércio.
"Qualquer importador ou exportador que esteja negociando suas cargas internacionais
vai poder conhecer em tempo real se está pagando o preço justo ou não", disse Israel.
Para o sócio da companhia, o mercado de frete vai aos poucos assimilar que o futuro
da indústria está na informação transparente: "Assim como aos poucos os taxistas vão
entendendo que modelos como o Uber são o futuro do transporte, nós pensamos que
nosso mercado vai entender que a empresa é o futuro das cargas internacionais".
Vale dispara mais de 6% e faz Bolsa fechar no maior nível em quase 6 anos
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Pilar Olivares/Reuters

Vale anuncia reorganização do controle e ações disparam mais de 6% nesta segunda
As ações da Vale dispararam mais de 6% nesta segunda-feira (20) e levaram a Bolsa
brasileira a fechar no maior patamar em quase seis anos, em dia de vencimento de
opções sobre ações e apesar de feriado nos Estados Unidos, o que tirou referência dos
investidores. O dólar encerrou o pregão praticamente estável, cotado a R$ 3,09.
O Ibovespa, principal índice do mercado acionário, fechou em alta de 1,16%, para
68.532 pontos, maior nível desde 8 de abril de 2011. O volume financeiro do pregão
foi de R$ 11,05 bilhões, acima da média diária do ano, que é de R$ 7,7 bilhões. O
volume foi impulsionado pelo exercício de opções sobre ações, que movimentou R$
5,21 bilhões.
Sem a referência dos mercados americanos, coube aos investidores olhar para o
noticiário doméstico. O principal destaque ficou com a Vale, que anunciou mudanças
que a transformarão em uma companhia de controle difuso, sem acordo de acionistas
e listada no Novo Mercado, segmento de regras de governança mais rígidas na Bolsa.
As ações da companhia, ao lado da Bradespar —acionista da mineradora—, lideraram
as altas do Ibovespa. Os papéis ordinários da Vale fecharam em alta de 6,93%, para
R$ 36,43. As ações preferenciais subiram 6,17%, para R$ 34,24. Os papéis da
Bradespar tiveram valorização de 16,62%.
O acordo implicará na extinção das ações preferenciais, que serão trocadas por 0,93
ação ordinária. "As mudanças são positivas para a empresa, porque reduzem a
ingerência política e tiram a sensação de que há um grupo de controle forte dentro de
uma empresa privada", avalia Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos.
Para ser aprovada, a proposta precisa da adesão mínima de 54% dos donos de ações
preferenciais. Ao final da operação, os acionistas da Valepar deverão deter participação
acionária inferior a 50% do capital social.

"O acordo traz boas perspectivas quanto ao atual nível de precificação da companhia,
que negocia com desconto frente a companhias similares, devido, em grande medida,
aos riscos de interferência política ao qual a companhia está exposta no modelo atual
de governança, os quais, com a inserção da nova proposta, seriam bastante
dirimidos", avalia em relatório Samuel Torres, analista da Spinelli Corretora.
As ações da Petrobras aproveitaram a alta do petróleo no exterior e subiram cerca de
2%. Os papéis ordinários avançaram 2,15%, para R$ 17,08. As ações preferenciais da
estatal subiram 1,99%, para R$ 15,92.
Fora do Ibovespa, os papéis da Gol fecharam em alta de 9,22%, no décimo dia seguido
de valorização. No ano, as ações acumulam ganho de 109,7%. Na sexta-feira, a
empresa anunciou que viu seu prejuízo cair para R$ 30,2 milhões no quarto trimestre
do ano passado. No mesmo período de 2015, o resultado negativo era de R$ 1,13
bilhão.
No setor financeiro, as ações de bancos subiram —com exceção das units do Santander
Brasil, que caíram 0,72%. As ações do Itaú Unibanco subiram 0,47%, os papéis
preferenciais do Bradesco avançaram 0,40% e os ordinários, 0,38%. As ações do
Banco do Brasil subiram 1,61%, no sétimo pregão de alta.
DÓLAR
Com liquidez menor por causa do feriado nos EUA, o dólar fechou praticamente
estável, cotado a R$ 3,09.
O dólar à vista, referência no mercado financeiro, teve queda de 0,12%, para R$
3,090. O dólar comercial recuou 0,09%, também para R$ 3,090.
O Banco Central fez mais um leilão e vendeu a oferta total de até 6.000 contratos de
swaps tradicionais —equivalentes à venda de dólares no mercado futuro— para rolar
o volume que vence em março. A operação totalizou US$ 300 milhões. A expectativa
é que o BC role apenas parcialmente os contratos com esse vencimento, faltando US$
5,454 bilhões do total.
Sem referência externa, o dólar ficou sem uma direção definida no exterior. Das 31
principais divisas mundiais, a moeda americana fechou em queda ante 15.
"Não dá para mensurar para onde o dólar vai. O mercado fica a mercê de uma
operação grande para definir uma tendência", diz Reginaldo Galhardo, gerente de
câmbio da Treviso Corretora.
Em semana de definição da taxa básica de juros da economia e com a maioria dos
economistas aguardando um corte de 0,75 ponto percentual, levando a Selic a 12,25%
ao ano, os contratos de juros futuros fecharam em baixa.
O contrato com vencimento em abril de 2017 recuou de 12,200% para 12,169%. O
DI com vencimento em janeiro de 2018 caiu de 10,565% para 10,530%. O contrato
com vencimento em janeiro de 2021 encerrou estável em 10,270%.
O CDS (credit default swap) de cinco anos brasileiro, espécie de seguro contra calote
e termômetro de risco, subiu 0,07%, para 231,389 pontos, na quinta alta seguida.

Percentual de cheques devolvidos atingiu 2,07% em janeiro, diz SCPC
21/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

O número de cheques devolvidos (segunda devolução por falta de fundos) como
proporção do total de cheques movimentados atingiu 2,07% em janeiro de 2017,
registrando diminuição em relação a janeiro de 2016, quando alcançou 2,35%.
O percentual de cheques devolvidos sobre movimentados também recuou na
comparação mensal, (em dezembro o nível foi de 2,20%), sendo o resultado obtido
pelo recuo de 10,7% na dos cheques devolvidos e diminuição de 5,2% para os cheques
movimentados.
Desde maio de 2012 a Boa Vista passou a utilizar como base para o cálculo da
proporção de cheques devolvidos o total de cheques movimentados e não mais o total
de cheques compensados. Consideramos o total de cheques movimentados a soma do
total dos cheques devolvidos (2ª devolução por insuficiência de fundos) com o total
dos cheques compensados em um determinado período.
Metodologia
O Indicador de Cheques Devolvidos da Boa Vista SCPC é a proporção de cheques
devolvidos (2ª devolução por insuficiência de fundos) sobre o total de cheques
movimentados, que é o total de cheques compensados somados aos devolvidos.
Compras pela rede de distribuição de aço em janeiro sobem 2,4%, diz Inda
21/02/2017 - Fonte: Isto É Dinheiro
As compras de aço pela rede de distribuição subiram 2,4% em janeiro na comparação
com mesmo mês de 2016, para 250 mil toneladas, de acordo com dados divulgados
nesta terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda).
Em relação a dezembro do ano passado, a alta foi de 23,7%. A estatística inclui chapas
grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas
eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.
As vendas de aços planos em janeiro, com um volume de 239 mil toneladas, caíram
1% ante o mesmo mês de 2016. Ante dezembro, no entanto, a alta foi de 8,1%.
Os estoques da rede de distribuição registraram mês passado alta de 1,2% ante
dezembro, para 911,6 mil toneladas. O giro dos estoques ficou em 3,8 meses no
período.
As importações dos distribuidores subiram 310,4% em janeiro na relação anual, para
124,8 mil toneladas. Em relação a dezembro, o crescimento foi de 61,7%.
Para fevereiro, a estimativa da entidade é que tanto as compras e vendas caiam cerca
de 10% em relação a janeiro.

Cobre avança, em meio a disputas na Indonésia e Chile
21/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Os futuros de cobre operam em alta, à medida que uma disputa entre a gigante da
mineração Freeport-McMoRan e o governo da Indonésia continua alimentando
preocupações sobre a oferta do metal.
Por volta das 9h (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) subia 0,78%, a US$ 6.016,50 por tonelada, recuperando-se de perdas
da sessão anterior.
Hoje, a Freeport, que tem sede no Arizona (EUA), informou que está considerando a
possibilidade de buscar arbitragem se não resolver uma disputa com o governo
indonésio sobre os direitos de operação da companhia nos próximos 120 dias.
A Freeport vem tentando negociar a liberação de uma licença da Indonésia para
reiniciar exportações de cobre. Após uma greve recente, a empresa interrompeu a
produção da mina de Grasberg, a maior do país. A mineradora tem planos de investir
mais US$ 15 bilhões na mina.
Além disso, trabalhadores da mina chilena de Escondida, a maior do mundo, estão em
greve desde o dia 9. Escondida, que fica no deserto do Atacama, pertence à BHP
Billiton.
Nos EUA, os negócios com cobre se restringem ao pregão eletrônico em meio ao
feriado do Dia dos Presidentes.
Entre outros metais na LME, o viés era majoritariamente positivo. O chumbo subia
1,02% no horário acima, a US$ 2.276,00 por tonelada, enquanto o zinco avançava
0,98%, a US$ 2.383,50 por tonelada, o níquel se mantinha estável, a US$ 11.070,00
por tonelada, e o pouco negociado estanho tinha alta de 0,35%, a US$ 19.845,00 por
tonelada. Exceção, o alumínio tinha baixa marginal de 0,03%, a US$ 1,884,00 por
tonelada.
Executivo envia projeto que acaba com multa de 10% do FGTS paga por
empresas ao governo
21/02/2017 - Fonte: Portal Contábil
A alíquota da contribuição será de 9% em 2018, com redução de um ponto percentual
a cada ano

Câmara dos Deputados.
O Executivo enviou à Câmara dos Deputados Projeto de Lei Complementar (PLP)
340/17 que acaba gradualmente com a contribuição adicional de 10% sobre o saldo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) paga pelas empresas ao governo
quando demitem funcionários sem justa causa.

Hoje, segundo a lei, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, a empresa
deposita 40% na conta do FGTS do empregado e recolhe outros 10% para o governo,
que usa esse dinheiro em programas, como o Minha Casa Minha Vida.
Conforme a proposta enviada pelo Executivo, a alíquota da contribuição será de 9%
em 2018, com redução de um ponto percentual a cada ano até a sua extinção definitiva
em 2027. O fim da popularmente chamada “multa”, já havia sido anunciado pelo
governo em dezembro, quando lançou um pacote de medidas para reativar a
economia.
Legislação
A proposta altera a Lei Complementar 110/01. A norma institui a contribuição adicional
como forma de recompor as perdas que o FGTS sofreu em decorrência de planos
econômicos na década de 1980.
O governo alega que desde agosto de 2012 os recursos arrecadados com o adicional
de 10% são superiores ao necessário para recompor o saldo do fundo. Segundo o
governo, a multa de 10% “além de onerar a empresa, afeta as decisões de gestão,
distorcendo a alocação de recursos e reduzindo a eficiência”.
O impacto orçamentário da redução gradual da contribuição será debitado dos
próximos orçamentos federais.
Aprovação
Em 2013 a Câmara aprovou um projeto do Senado que acabava com a multa de 10%,
mas o texto acabou sendo vetado pela presidente Dilma Rousseff, com a alegação de
que os recursos eram necessários para manter o programa Minha Casa Minha Vida.
Posteriormente, Dilma enviou à Câmara o PLP 328/13, que transfere para o programa
habitacional todos os recursos arrecadados com a multa. A proposta ainda tramita nas
comissões da Casa.
Além do PLP 340, do governo, já tramita na Casa um projeto que acaba com o adicional
pago pelos empregadores (PLP 332/13). O texto foi apresentado pelo deputado Otavio
Leite (PSDB-RJ). (Com agência).
Programa Empreender Mais Simples beneficiará até 50 mil empresas
21/02/2017 - Fonte: Portal Contábil
O Sebrae, em parceria com o Governo Federal e o Banco do Brasil, lançou o programa
“Empreender Mais Simples: Menos Burocracia, Mais Crédito”
Com o objetivo de orientar pequenos empresários no acesso ao crédito, trata-se de
mais uma medida microeconômica para tentar impulsionar a economia nacional.
O Sebrae fará investimentos na ordem de R$ 200 milhões para a simplificação de dez
sistemas informatizados que desburocratizarão a gestão de negócios no País nos
próximos dois anos. O Banco do Brasil disponibilizará R$ 8,2 bilhões em crédito
orientado à cerca de 40 mil micro e pequenas empresas do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) nos próximos dois anos.
“Estas iniciativas integram um pacote de medidas microeconômicas que, como o
Governo Federal reconhece, é a que produz resultados mais imediatos. Precisamos
dessas implementações para que o País siga crescendo e possa se recuperar

gradativamente da crise política e econômica pela qual tem passado recentemente. É
um orgulho, para nós, ver que o Sebrae está engajado nesse processo de recuperação
econômica”, salienta o coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Alberto
Parmeggiani.
Para o diretor técnico do Sebrae/SC, Anacleto Angelo Ortigara, o primeiro impacto é
não produzir mais desemprego, dando capital de giro para as empresas em
dificuldades. “Vamos aumentar o valor médio de financiamentos e, ainda que aos
poucos, conseguiremos retomar o fôlego da nossa economia”, afirma.
Para acessar novo Regime de Recuperação Fiscal, Estados terão que
privatizar bancos e companhias de saneamento
21/02/2017 - Fonte: Portal Contábil

O governo federal delimitou quais ativos os estados vão ter de privatizar para ter
acesso ao novo Regime de Recuperação Fiscal, cujo principal benefício é a suspensão
do pagamento das dívidas com a União por até três anos. Os Estados em dificuldades
financeiras terão de aprovar nas assembleias legislativas leis autorizando a
privatização de empresas dos setores financeiros, de energia e de saneamento. Os
recursos obtidos deverão ser destinados para a quitação de dívidas.
O texto do projeto que cria o Programa de Socorro aos Estados foi entregue, no fim
da tarde de ontem, ao presidente Michel Temer pelo ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. Além de criar o novo regime, o projeto flexibiliza a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) para o ente federativo que aderir ao programa.
A previsão é que a Casa Civil envie o documento ao Congresso Nacional ainda hoje,
21. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o
projeto deverá ser aprovado “até a primeira quinzena de março”.
A União quer que os estados em pior situação vendam estatais como a Companhia de
Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), do Rio, a companhia de energia mineira Cemig
e o banco gaúcho Banrisul, mas muitos resistem.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, não quer abrir mão do banco estadual e ofereceu
outros ativos, como a distribuidora de energia CEEE. No caso de Minas, o governador
Fernando Pimentel disse que não vê motivos para privatizar a Cemig.
O novo projeto prevê que os estados deem como garantia para a União a receita de
tributos como a do ICMS e a do Fundo de Participação dos Estados. O projeto prevê
ainda a suspensão de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) durante a
vigência do plano para os estados que aderirem. A intenção é possibilitar que eles
obtenham financiamentos em bancos oficiais mesmo tendo ultrapassado limites de
gastos e de endividamento previstos na lei.

Foi mantida no texto a previsão de elevação da alíquota de contribuição previdenciária
dos servidores estaduais para, no mínimo, 14%. O prazo de vigência do plano de
recuperação será limitado a 36 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Salários
O texto foi discutido ontem em reuniões da equipe econômica e com Rodrigo Maia,
que, em dezembro, liderou um movimento pela retirada das contrapartidas quando a
Casa analisou a criação do regime pela primeira vez.
Na época, ele disse que os deputados federais não precisavam dizer “amém” ao
ministério da Fazenda. Desta vez, Maia sinalizou que apoiará o projeto e disse que vai
se empenhar pela sua aprovação. “Não tenho nenhum problema de ouvir a área
técnica do governo e compreender que, do ponto de vista técnico, é bem sustentável”,
afirmou ele ontem.
O projeto que será enviado ao Congresso proíbe o estado, durante a vigência do
regime, de conceder aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores;
de criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; de alterar a
estrutura de carreira que aumente os custos; e de realizar concursos, exceto para
reposições de vagas, entre outros pontos. (com agências).
Entenda as diferenças entre os tipos de vínculo trabalhista
21/02/2017 - Fonte: Portal Contábil
Assim como os trabalhadores com carteira assinada, autônomos podem contribuir com
a Previdência e ter acesso a benefícios
O caminho do estudante para o mercado de trabalho passa por várias oportunidades
e possibilidades. Desde o estágio, enquanto ainda está na escola ou faculdade, a
empregado com carteira assinada e, ainda, como profissional autônomo.
Para cada uma dessas escolhas, porém, há direitos e deveres diferentes. O trabalhador
fixo, com vínculo empregatício, por exemplo, segue as determinações
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída em 1º de maio de 1943, por
meio do Decreto nº 5.452, pelo presidente Getúlio Vargas.
A carteira de trabalho, assinada desde o primeiro dia no emprego, dá direito a, entre
outras prerrogativas, exames médicos de admissão e demissão; repouso semanal
remunerado; salário pago até o 5º dia útil do mês; vale-transporte com desconto
máximo de 6% do salário; férias de 30 dias com acréscimos de 1/3 do salário; licença
maternidade de 120 dias, com garantia de emprego até cinco meses após o parto;
licença paternidade de cinco dias corridos, primeira parcela do 13º salário paga até 30
de novembro e segunda parcela até 20 de dezembro.
Além disso, há a contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no
valor de 8% do salário, feita mensalmente pela empresa em conta bancária vinculada
ao trabalhador. As horas-extras devem ser pagas com acréscimo de 50% do valor da
hora normal.
O trabalhador fixo pode faltar em casos de casamento (três dias), doação de sangue
(um dia/ano), alistamento eleitoral (dois dias), morte de parente próximo (dois dias),
testemunho na Justiça do Trabalho (no dia) e doença comprovada por atestado
médico. Em caso de demissão, ele tem direito ao aviso prévio (ser avisado antes do
fim do contrato) proporcional de 30 dias e a receber seguro-desemprego.

Microempreendedor Individual
O Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e se
legaliza como pequeno empresário. O faturamento do MEI deve ser de, no máximo,
R$ 60 mil por ano e o interessado não pode ser sócio ou titular de outra empresa.
O MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais
(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Os prestadores de serviço cadastrados
pagarão mensalidade de cerca de R$ 50, dependendo do tipo de inscrição, que será
destinada à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS.
Assim, ele tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e
aposentadoria. Caso seja obrigado a declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física, o
microempreendedor deve prestar contas com a Receita Federal.
Podem se inscrever como MEI os artesãos, chaveiros, comerciantes, doceiros, editores
de texto, esteticistas, fotógrafos, instrutores de informática ou de idiomas, jornaleiros,
manicures, mecânicos, pintores, entre outras profissões.
Trabalhadores autônomos
Profissionais autônomos prestam serviços por conta própria e não têm vínculo com
nenhuma empresa e nem são MEI. Essa categoria também pode contribuir com o INSS
e ter direito à aposentadoria.
O autônomo deve arcar, entretanto, como impostos sobre o lucro. Da mesma forma,
podem contribuir com a Previdência trabalhadores que prestam serviços
eventualmente a empresas, como síndicos remunerados, motoristas de táxi,
vendedores ambulantes, diaristas, pintores, eletricistas, entre outros.
A contribuição previdenciária do segurado dessas categorias incidirá sobre a
remuneração recebida pelo exercício da atividade. O segurado pode, ainda, optar por
recolher no Plano Simplificado de Previdência Social, na alíquota de 11%, tendo direito
a todos os benefícios da Previdência Social, exceto aposentadoria por tempo de
contribuição.
A inscrição como Contribuinte Individual pode ser realizada no site ou nas agências da
Previdência. Caso o interessado queira contribuir como contribuinte individual e já
possua um NIT/PIS, não é necessário se inscrever, basta contribuir com o código.
Nova proposta de reforma tributária prevê volta da CPMF
21/02/2017 - Fonte: Portal Contábil
Relator, deputado paranaense Luiz Carlos Hauly defende contribuição para
financiar previdência
A nova proposta de reforma tributária que deve começar a ser discutida pela Câmara
Federal este mês prevê a volta da polêmica Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), já chamada anteriormente de “imposto do cheque”.
A ideia, segundo o relator da proposta, deputado federal paranaense Luiz Carlos Hauly
(PSDB), é que ela financie a previdência, compensando principalmente o déficit gerado
por profissionais que não contribuem ou contribuem pouco, como trabalhadores rurais,
autônomos e empregados de entidades filantrópicas.

Criada em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, sob o pretexto de financiar
a saúde pública, a CPMF vigorou durante onze anos, arrecadando R$ 223 bilhões. Foi
extinta em outubro de 2007, durante o governo Lula, quando o Senado rejeitou sua
prorrogação até 2011.
Em 2015, a então presidente Dilma Rousseff (PT) cogitou recriar a contribuição, mas
a iniciativa gerou fortes reações, principalmente no meio empresarial. Na época, a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) chegou a criar uma campanha
intitulada “Não vou pagar o pato”, que ficou conhecida por usar um pato inflável
gigante nas manifestações populares pelo impeachment da petista.
O próprio relator afirma na nota técnica que apresentou à comissão de reforma
tributária que “recentemente” foi “contra o retorno da CPMF com mera função
arrecadatória”, mas alega que agora a situação é diferente. “Era aumento de carga
tributária”, justifica Hauly, alegando que um dos princípios de sua proposta é que a
carga tributária seja mantida nos 35% do Produto Interno Bruto (PIB) atuais.
Segundo o tucano, a crise econômica aguda que atinge o País tem ajudado a convencer
a opinião pública, o setor público e os políticos sobre a necessidade “inadiável” e
“imprescindível” da reforma. E a recriação da CPMF é defendida pela Receita Federal,
como forma de combater a sonegação.
De acordo com , a arrecadação da CPMF, que não tem ainda alíquota definida, seria
usada para diminuir pela metade as alíquotas pagas ao INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) por patrões (22%) e empregados (11%), que cairiam respectivamente
para 11% e 5,5%. Nesse contexto, a CPMF, faria parte da arrecadação federal, junto
com o Imposto de Renda (das pessoas físicas e jurídicas) e as contribuições ao INSS.
Já a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) seria extinta.
Guerra fiscal – Hauly admite que o principal empecilho à reforma tributária é a
resistência dos estados e municípios em abrir mão de suas receitas. Por isso, ele
propõe um modelo em que nos primeiros cinco anos, União, estados e municípios
manteria os mesmos porcentuais de receitas atuais. A partir do sexto até o décimoquinto ano, haveria uma regra de transição, já prevendo uma mudança no pacto
federativo, com redistribuição de atribuições e receitas.
O relator também prevê a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e um
imposto seletivo nacional, que ele chama de “monofásico”, sobre determinados
produtos – cujas alíquotas seriam usadas para diminuir a do IVA.
Estes tributos substituiriam o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), o
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Já o fisco municipal teria como fontes o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o
ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos), o ITCMD (Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação), o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores) e o ITR (Imposto Territorial Rural).
Ideia é votar no 1º semestre
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB) prevê que é possível votar a reforma tributária
no Congresso até o final do primeiro semestre deste ano. Para isso, o governo Temer
já sinalizou que ao invés de enviar uma nova proposta ao Legislativo, aproveitar as

propostas já em discussão na Casa, adaptando-as ao modelo desejado pela atual
administração.
Hauly pretende apresentar à comissão especial de reforma a primeira versão de sua
proposta a partir desta semana.
E então abrir o debate com o governo, setor produtivo e demais interessados, para
concluir um relatório até o final do mês.
O relator também defende um Imposto de Renda progressivo, com maior tributação
da renda, e a desoneração da cesta básica. Segundo Hauly, a ideia é simplificar o
sistema, de modo a beneficiar o trabalhador, por meio da desoneração dos bens de
consumo de base e da carga tributária das pessoas de baixa renda, e favorecer a
competitividade das empresas.
Com a criação do IVA e do imposto seletivo, ele pretende enfrentar uma das principais
fontes de atrito das propostas de reforma anteriores, a unificação da legislação do
ICMS e o fim da guerra fiscal.
Projeto antecipa para segundas-feiras feriados em outros dias da semana
21/02/2017 - Fonte: Portal Contábil

Laércio Oliveira: objetivo da proposta é evitar que feriados sejam emendados e se
percam dias úteis
Tramita na Câmara o Projeto de Lei 6708/16, do deputado Laercio Oliveira (SD-SE),
que antecipa para as segundas-feiras os feriados que caírem nos demais dias da
semana.
A proposta excetua os feriados que ocorrerem nos sábados e domingos e os feriados
dos dias 1º de janeiro (Confraternização Universal), 7 de setembro (Independência) e
25 de dezembro (Natal).
Segundo o texto, ocorrendo mais de um feriado na semana, eles serão comemorados
em dias consecutivos a partir da segunda-feira seguinte.
O objetivo de Laercio Oliveira é “evitar a ocorrência das chamadas ‘pontes’, quando,
por exemplo, uma segunda-feira é ‘emendada’ a um feriado que caia em uma terçafeira, provocando a perda de dia útil na semana”.
Tramitação
De caráter conclusivo, a proposta será analisada pelas comissões de Cultura; de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

GM quer mudança em acordo trabalhista
21/02/2017 - Fonte: Nona Todo o Dia

A General Motors condiciona a realização de novos investimentos na fábrica de São
Caetano do Sul, no ABC paulista, à mudanças no acordo trabalhista, com redução de
direitos, diz o Sindicato dos Metalúrgicos local.
A unidade, inaugurada há 86 anos, é a mais antiga do grupo no País – há também tem
filiais para produção de veículos em São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS). Sem
aportes para atualização de linhas, a fábrica do ABC corre risco de ficar obsoleta nos
próximos quatro anos, diz o vice-presidente do Sindicato, Francisco Nunes.
“A direção da GM ameaça transferir a produção para outras fábricas ou até mesmo
abrir uma nova unidade”, diz Nunes. Ele vem se reunindo com dirigentes da montadora
há um mês e não houve, até agora, acordo entre as partes. A empresa informa que
não comenta negociações em andamento.
O sindicalista diz que o principal impasse é em relação ao fim da estabilidade no
emprego para trabalhadores lesionados. A empresa propõe aplicar a lei para novos
funcionários – que, segundo ele, prevê apenas um ano de garantia de emprego.
Não haveria mudanças para os atuais empregados que já têm doenças comprovadas.
Aos que adquirirem lesões daqui para frente, em caso de demissão seriam pagos 33
salários extras.
Nunes calcula que, dos 5,5 mil trabalhadores da linha de produção (de um total de 9
mil funcionários), cerca de 700 a 800 têm doenças profissionais. Boa parte deles está
no grupo de 750 trabalhadores que estão em lay-off até 19 de abril. “Se até lá o
mercado não melhorar, a intenção da empresa é de demitir esse pessoal, mas os
lesionados têm garantia de emprego.”
Entre outros itens que estão sendo negociados estão a substituição do repasse integral
da inflação de 2018 e de metade da inflação de 2019 por abonos (que não são
incorporados aos salários) e a redução do piso salarial para novas contratações.
A GM produz em São Caetano os modelos Cobalt, Spin, Montana e uma versão do
Ônix, carro mais vendido do mercado atualmente e cuja linha completa é feita em
Gravataí.
De acordo com Nunes, a empresa informou em reunião realizada ontem que o
investimento em estudo “mudaria completamente a planta, com novas linhas de
produção e de pintura”.
Hoje, o sindicato realizará assembleias para informar os trabalhadores sobre as
negociações e amanhã haverá novo encontro com diretores da GM para tentar chegar
a um consenso.

Líder. No ano passado a GM foi a líder do mercado brasileiro, com 345,8 mil
automóveis e comerciais vendidos, volume 10% inferior ao de 2015. O mercado total
caiu 20% no período.
A GM vai suspender toda a produção da fábrica do ABC por um mês a partir do dia 27.
Em São José dos Campos parte dos trabalhadores está em casa desde 0 dia 13 e
retorna dia 2. A Volkswagen suspenderá a produção no ABC de amanhã até 5 de março
e a Ford do dia 6 ao 26. Em Taubaté, haverá parada de dez dias na unidade de motores
da marca.

