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CÂMBIO
EM 23/02/2017
Compra

Venda

Dólar

3,062

3,062

Euro

3,243

3,244

Fonte: BACEN

Cursos de Março no SINDIMETAL/PR
23/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo

Brasil se torna laboratório de criação para montadoras de veículos
23/02/2017 - Fonte: Folha de S.Paulo

O departamento de engenharia da Honda do Brasil teve de esperar 20 anos para, de
fato, desenvolver um carro. Os japoneses concentravam o desenvolvimento, cabendo
à equipe brasileira fazer ajustes e adaptações. Agora é a vez de um produto local
ganhar o mundo.
Os pré-requisitos que deram origem ao compacto WR-V estão no cotidiano. O país se
tornou laboratório para montadoras que desenvolvem produtos voltados a mercados
semelhantes, além de soluções tecnológicas aplicáveis mundo afora.
"As más condições do nosso pavimento pedem um carro com suspensão mais alta.
Isso aumenta a sensação de segurança do motorista", afirma Luis Marcelo Kuramoto,
da Honda do Brasil.
A base do projeto foi o Fit, que passou por grandes mudanças para se transformar em
um utilitário compacto. Os reforços na suspensão e o visual agradaram. O carro, que
será lançado em março, despertou o interesse de outras unidades da Honda.
O que acontece agora com a montadora japonesa é um fenômeno recente: a
engenharia automotiva nacional tornou-se mundialmente relevante no início dos anos
2000, com desenvolvimento de projetos globais.
Algumas soluções locais não se aplicam apenas a carros vendidos em mercados da
América Latina ou do Leste Europeu. Um exemplo é o sistema flex, que chegou à ruas
em 2003 a bordo do VW Gol e tornou-se uma solução para países nórdicos que
precisam do combustível de origem vegetal para melhorar resultados de emissões.
A tecnologia desenvolvida pela Volkswagen foi aplicada em regiões com temperaturas
abaixo de zero, até então incompatíveis com o etanol. O flex foi adaptado para o E85
–composto que, grosso modo, mistura 85% de etanol com 15% de gasolina.
Outra solução com vantagens ambientais está prestes a ganhar a Europa em carros
do grupo PSA Peugeot Citroën. A empresa desenvolveu no Brasil revestimentos a partir
de cortiça e do couro de alguns peixes, que ganham visual sofisticado.
"A cortiça pode ser uma solução para tapetes e guarnição de teto, enquanto o couro é
aplicado em detalhes de bancos, painel, alavanca de câmbio, volante e freio de mão",
diz a empresa, em nota. Um modelo já foi apresentado com essas soluções: o Peugeot
208 Natural.
Entre os produtos, um dos marcos da indústria nacional foi a criação do EcoSport.
Enquanto os europeus tinham um compacto desengonçado chamado Fusion –sem
relação com o sedã atual–, a Ford no Brasil apostou num estilo diferente, com ares de
utilitário esportivo, e criou um segmento.

"Ter uma engenharia local é importante, permite adaptar-se ao país e trabalhar as
características sensoriais dos clientes", afirma Rogelio Golfarb, vice-presidente de
assuntos corporativos da Ford América do Sul.
A nova geração do EcoSport chega em breve ao Brasil. Pela primeira vez, o carro será
vendido também nos EUA, além de outros países.
Afif: reformas melhoram ambiente de negócios para empreendedores
23/02/2017 - Fonte: Portal Contabil

Presidente do Sebrae se reuniu nesta terça-feira (21) com Michel Temer para
tratar de detalhes do programa Empreender Mais Simples
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse nesta terça-feira (21) que as
reformas elaboradas pelo governo para recuperação da economia começaram a dar
resultados para a criação de um ambiente de negócios favorável ao
empreendedorismo. Ele se reuniu com o presidente da República, Michel Temer, para
tratar de detalhes do programa Empreender Mais Simples, lançado no mês passado.
“O primeiro sinal é a queda da inflação. Ela sinaliza a queda da taxa de juros. A queda
da taxa de juros faz com que as pessoas comecem a se movimentar novamente na
busca do consumo, do investimento, exatamente a voltar a roda da economia”, disse
Afif em entrevista ao Portal Planalto. A expectativa de Afif é que em 2018 o Brasil
esteja em “uma situação bem melhor”.
Para Afif, queda da inflação e dos juros contribui para o aquecimento da economia
Empreender Mais Simples
Na reunião com Temer, o presidente do Sebrae apresentou detalhes da próxima etapa
do programa Empreender Mais Simples, que visa ampliar o crédito e desburocratizar
a gestão das micro e pequenas empresas (MPE).
Em março, 500 consultores estarão à disposição dos empresários para uso de mais de
R$ 1,8 bilhão de recursos do Banco do Brasil para capital de giro. “São consultores
com mais de 60 anos de idade que tenham tido uma experiência de mais de 15 anos
em agência bancária atendendo pessoa jurídica”, explicou Afif.
“Hoje quem dá o crédito é o computador, que só lê garantia. Se tem garantia tem
crédito, se não tem garantia não tem crédito. Agora, se o projeto é bom e não tem
garantia, o Sebrae dá o aval desde que assistido por esse agente”, disse.
A expectativa de Afif é que 50 mil empresários sejam atingidos pela iniciativa.
Atualmente, as MPE representam 98,5% dos negócios em operação no País.

Proposta quer preservar micro e pequenos
23/02/2017 - Fonte: Portal Contabil

Deputado Luiz Carlos Hauly, um dos pais do Supersimples, vai apresentar
relatório prévio que propõe fim do ICMS e a uma nova versão da CPMF
exclusivamente para a Previdência
A proposta de reforma tributária a ser apresentada hoje (22) em comissão especial da
Câmara dos Deputados deve preservar e seguir o tratamento reduzido e
desburocratizado previsto no Supersimples para as micro e pequenas empresas e os
microempreendedores individuais.
Esse é o formato do relatório prévio elaborado pelo relator da reforma tributária,
deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), em exposição aos integrantes da
comissão. Ele quer medir se já pode apresentar o projeto ou deve esperar novas
contribuições.
O relatório vai conter o fim do ICMS e de vários tributos, a criação de três novos
tributos e a criação de uma nova versão da extinta CPMF (Contribuição Financeira
Provisória sobre Movimentação Financeira) para reduzir a carga previdenciária de
empresas e empregados.
Hauly afirmou ao DCI que um estudo será contratado para avaliar e adequar o impacto
dos efeitos das mudanças nos empreendimentos optantes pelo regime tributário
Supersimples, cujas diretrizes inspiraram o projeto.
“Vamos assegurar o tratamento especial determinado na Constituição aos pequenos
negócios e na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, inclusive porque eu sou um dos
pais dessa legislação”, afirmou.
Segundo o parlamentar, desde que entrou em vigor, em 1º de julho de 2007, o Simples
Nacional gerou R$ 543 bilhões para os cofres públicos, descontada a inflação do
período, sendo R$ 410 bilhões para a União, R$ 89 bilhões para os estados e R$ 44
bilhões para os municípios.
Hauly foi relator da Lei Complementar nº 123, de 2006, que instituiu a Lei Geral e o
Supersimples, e da Lei Complementar nº 147, de 2014, que promoveu as maiores
modificações na legislação.
No ano passado, como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e
Pequena Empresa, participou da aprovação da Lei nº 155/2016, que corresponde à
última atualização da Lei Geral. Também foi secretário da Fazenda do Estado do
Paraná.
Por isso, o deputado tucano defende que a simplificação tributária é um dos eixos
principais da sua proposta por reunir oito tributos numa mesma guia de recolhimento,
reduzindo a perda de tempo com cálculos dos tributos.

Sem perdas
Hauly foi nomeado relator da comissão em outubro do ano passado, no lugar do
deputado Andre Moura (PSC-SE), que já tinha apresentado um parecer preliminar. A
proposta de Moura, por falta de acordo, não chegou a ser votada.
Desde o início dessa década, o relator trabalha com uma proposta tributária que
elimine a guerra fiscal motivada pela existência de 27 legislações diferentes do ICMS.
Para convencer parlamentares federais, governadores e prefeitos a aderir à proposta,
Hauly criou a tese de que “não haverá perdas tributárias para nenhum ente federado
pelos próximos cincos anos, com base no percentual da arrecadação própria e com
base na média dos últimos dois anos, sem as transferências federais”.
Mesmo assim, o relator vai enfrentar reações fortes contra a proposta dentro da base
aliada do governo. O deputado e empresário Alfredo Kaefer (PSL-PR) já adiantou que
é contra a recriação da CPMF em qualquer formato.
Em linhas gerais, o relatório prévio propõe a extinção do ICMS e outros tributos, como
ISS, IPI, Pis e Cofins. Todos eles seriam substituídos por dois impostos, o Imposto
sobre Valor Agregado (IVA) e outro, que o relator chama de seletivo, que incidiria
sobre determinados produtos. Quanto maior a alíquota do imposto seletivo, menor a
do IVA.
Setores da indústria demonstram primeiros sinais de recuperação, avalia
Receita
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Alguns setores da indústria começaram a demonstrar os primeiros sinais de
recuperação, de acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita
Federal, Claudemir Malaquias. A arrecadação total com Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) teve queda de 12,24%, mas em alguns setores o recolhimento
do tributo já apresenta crescimento real.
A arrecadação com IPI subiu 264,65% no setor de fabricação de alimentos, 72,94%
no segmento de veículos automotores (exceto automóveis) e 12,76% na área de
produtos de borracha e material plástico.
Já outros setores ainda estão longe de mostrar recuperação. Considerando todo o
universo de impostos, contribuições e taxas, exceto receitas previdenciárias, os que
mais contribuíram para a redução na arrecadação em janeiro foram o setor de
fabricação de produtos de fumo, com queda de 62,94%; combustíveis, com queda real
de 22,84%; telecomunicações, com queda de 19,52%; serviços de arquitetura e
engenharia, com baixa de 18,95%; extração de minerais metálicos, com queda de
18,68%; e eletricidade, com baixa de 12,56%.
Segundo Malaquias, a tributação sobre combustíveis e fumo tem características
próprias. No caso do fumo, a arrecadação caiu devido a um movimento de antecipação
nas vendas em janeiro de 2016, principalmente dos atacadistas, devido à elevação
das alíquotas de impostos.
A base de comparação, portanto, estava elevada. No caso de combustíveis, a
arrecadação se concentra no início do ano. No caso da eletricidade, deve-se à redução
da atividade industrial.

De acordo com Malaquias, o resultado da arrecadação em janeiro não representa uma
tendência para o ano. Ele mencionou que o mês se caracteriza por fatos geradores
ocorridos em dezembro e arrecadação decorrente de férias, 13.º salário e pagamento
de participação de resultados a trabalhadores.
“Aliado a isso, grandes empresas, que recolhem por estimativa, ainda estão apurando
seus resultados em janeiro”, afirmou. “Analisar isoladamente o mês de janeiro não
permite inferir com precisão o comportamento da arrecadação ao longo do ano. Existe
uma série de fatores que temos que ponderar.”
Malaquias disse ainda que a Receita Federal não tem uma estimativa sobre os valores
que poderá arrecadar com a reabertura do programa de repatriação neste ano.
Faturamento da indústria de máquinas cai 19% em janeiro, revela Abimaq
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
Balanço divulgado nesta quarta-feira, 22, pela Abimaq, entidade que representa a
indústria nacional de máquinas e equipamentos, mostra que o faturamento do setor
caiu 19% na passagem de dezembro para janeiro. Na comparação com o mesmo
período de 2016, houve alta de 0,3%.
As fábricas de bens de capital mecânicos fecharam o primeiro mês do ano com
faturamento de R$ 4,259,86 bilhões. O desempenho reflete a queda de 18,2%, na
comparação anual, do consumo de máquinas no País durante o mês passado, um total
de R$ 6,933 bilhões.
Na mesma base comparativa, as exportações, de US$ 445,78 milhões, recuaram
12,4%, enquanto as importações encolheram 15,6%, chegando a US$ 1,124 bilhões.
O déficit comercial ficou, então, 17,6% menor do que em um ano antes, somando US$
679,05 milhões em janeiro.
Termômetro dos investimentos da indústria, as compras de máquinas e equipamentos
tiveram queda de 2,6% se comparadas a dezembro.
O balanço da Abimaq revela ainda que a utilização da capacidade instalada nas fábricas
de máquinas brasileiras subiu de 66,7%, em dezembro, para 67,6% em janeiro. A
ocupação no setor, no mesmo intervalo de tempo, subiu 0,5%. A indústria de
máquinas terminou o mês passado empregando 292,439 mil pessoas.
Produção física da indústria de embalagem caiu 4,20% em 2016, diz Abre
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O setor de embalagens registrou um recuo de 4,20% na produção física no ano de
2016 ante 2015, segundo a Associação Brasileira de Embalagem (Abre), sob chancela
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). Em 2015,
o volume físico já havia recuado 4,41%.
Somente no segundo semestre de 2016, a produção física recuou 3,36% contra igual
intervalo de 2015.
Para o ano de 2017, a associação tem projeção de melhora a partir do segundo
semestre, com crescimento tímido de 0,6% até dezembro. “O ano de 2016 foi de
grandes oscilações, devido à crise política e econômica que afetou não só a confiança

dos empresários, como também a dos consumidores, mas ao que tudo indica o pior já
passou. A indústria de embalagens, por atender em maior volume o setor de bens de
consumo não duráveis, prevê a sua retomada antes de outros setores como o de bens
duráveis ou automóveis”, afirma Luciana Pellegrino, diretora executiva da Abre.
Na divisão por produto, a maior queda foi identificada em plástico, de 8,47% em 2016
ante 2015, seguida por madeira (-7,28%), papel, papelão e cartão (-2,52%), vidro (2,16%) e metal (-0,37%).
Valor da produção
Ao final do ano de 2016, o valor bruto da produção da indústria de embalagens no
Brasil atingiu R$ 64,340 bilhões, um aumento de 6,6% contra 2015. No Produto
Interno Bruto (PIB), a participação passou de 1,01% para 1,03%.
Secretário da Fazenda confirma que o Paraná fechou o ano de 2016 com
superávit orçamentário
23/02/2017 - Fonte: ALEP

O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, afirmou nesta quarta-feira
(22), durante audiência pública no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), que, apesar de ter registrado queda na arrecadação, devido à crise econômica
vivida pelo país, o Paraná encerrou o exercício de 2016 com superávit orçamentário.
Conforme os demonstrativos de Lei de Responsabilidade Fiscal publicados no Diário
Oficial em 30 de janeiro, as receitas totais do Estado somaram R$ 51,8 bilhões no
exercício, enquanto as despesas totais chegaram a R$ 51,3 bilhões. Com isso, o
superávit foi de cerca de R$ 500 milhões.
“É extremamente importante deixarmos claro que a melhor forma de medir o
desempenho de um Estado é olharmos o resultado orçamentário, que são as receitas
arrecadadas, menos as despesas. Se você quer saber se o Estado tem déficit ou não,
basta checar o resultado orçamentário.
Então, o Paraná alcançou em 2016 um superávit na ordem de R$ 500 milhões.
Portanto, o Estado está com as suas despesas e receitas equilibradas, com muito custo
de todos nós”, disse o secretário durante a audiência, que é prevista na Lei
Complementar nº 101, de maio de 2000, contida no 4º parágrafo do artigo 9º da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que exige a demonstração e avaliação do cumprimento de
metas fiscais.
Acompanhado por uma equipe de técnicos do Governo, o secretário detalhou em pouco
mais de três horas as receitas, despesas, resultados, dívidas e limites referentes à
contabilidade do Estado, e respondeu aos questionamentos dos parlamentares.
Segundo Costa, o resultado foi obtido mesmo com reajuste de pessoal e aumento nos

investimentos, como, por exemplo, a concessão do reajuste de 10,67% aos servidores
do Estado e o aumento dos investimentos em saúde, educação e infraestrutura.
Durante a apresentação, o secretário apontou que enquanto a receita tributária teve
queda real de 1,57% em 2016, para R$ 28,2 bilhões, as despesas com pessoal e
encargos tiveram aumento real de 6,84% na comparação com 2015 e somaram R$
21,9 bilhões. O acréscimo nas despesas de pessoal foi de R$ 3 bilhões. “Esse tipo de
gasto cresceu porque foram concedidas ações no sentido de revisar planos de
carreiras, concedendo promoções, progressões e reajustes salariais”, ressaltou.
Investimentos – De acordo com os números apresentados pelo secretário, o Paraná
mais que dobrou os investimentos no ano passado. Eles somaram R$ 5,8 bilhões no
exercício, ante R$ 2,83 bilhões em 2015. As estatais paranaenses responderam por
R$ 4 bilhões desse total.
Ainda segundo Costa, os investimentos do orçamento fiscal somaram R$ 1,73 bilhão,
sendo R$ 1,65 bilhão classificado diretamente como investimentos e R$ 82 milhões
em inversões financeiras para estatais dependentes – em 2015, o valor investido foi
de R$ 1 bilhão. “A expectativa para 2017 é que possamos investir R$ 7,6 bilhões de
reais”, complementou Costa.
Educação e Saúde – O secretário de Estado da Fazenda mostrou durante a audiência
pública que o governo do Paraná aplicou R$ 1,6 bilhão a mais em Educação e em
Saúde, na comparação com 2015. Na Educação, de acordo com a apresentação, o
salto de um exercício para o outro foi de R$ 1,32 bilhão.
Da Receita Líquida de Impostos (RLI) do ano passado, 35.22% foram para a educação
– ou R$ 9,66 bilhões. O percentual de 2016, de acordo com Costa, está acima do
mínimo previsto em lei no Paraná, que é de 30% RLI, e acima dos 25% exigidos pela
Constituição Federal.
No caso da Saúde, a diferença para cima foi de R$ 280 milhões. As despesas totais
com ações e serviços públicos na área somaram R$ 4,64 bilhões em 2016, ante R$
4,36 bilhões no exercício anterior. Da RLI, R$ 3,31 bilhões foram para a Saúde, o que
equivale a 12,08%, sendo que o mínimo exigido pela RLI é de 12%.
Dívida – O Paraná apresentou superávit nominal de R$ 2,8 bilhões, diminuindo sua
dívida consolidada líquida. Costa mostrou que houve redução de 57,28% do nível de
endividamento do Estado. Em 2010, estava em 90,87% da receita corrente líquida e,
em 2016, caiu para 38,82% da Receita Corrente Líquida (RCL). A dívida do Estado,
segundo o secretário, somava R$ 13,25 bilhões no fim de 2016. O valor está abaixo
do limite de endividamento, que seria de R$ 68,3 bilhões.
“Realizamos um trabalho grande de redução da dívida e também de recuperação de
receita”, comentou Costa.
União – Na apresentação, Mauro Ricardo Costa apresentou números que mostram
que o Paraná contribuiu, em média, no período de 2013 a 2016, com R$ 4,86% da
arrecadação nacional, recebendo de volta, consideradas as transferências da União,
apenas 1,74% dessa arrecadação. Esta transferência representou somente 35,87% da
arrecadação de tributos federais que a União obteve no Paraná.
De cada R$ 100 de tributos federais aqui arrecadados, a União devolveu em
transferências R$ 35,87, ficando com R$ 64,13. “Quando vamos à Brasília e
solicitamos que sejam transferidos mais recursos do Governo Federal para os estados,

eles não estão nos fazendo um favor. É uma obrigação porque são recursos nossos”,
afirmou o secretário.
Alerta – Já no fim da apresentação, o secretário apontou que o balanço de 2016
mostra que os gastos do Poder Executivo com pessoal ficaram em 45,39% da Receita
Corrente Líquida, acima do limite de alerta, que é de 44,1%, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O resultado, alertou Costa, não foi pior porque no ano passado o Tribunal de Contas
do Estado aceitou a proposta feita pelo Estado de diluição em 16 anos dos efeitos de
contabilização de despesa de pessoal, de acordo com o termo de compromisso firmado
com a Paraná Previdência.
“Se o TCE não tivesse acatado essa proposta, nós não poderíamos ter dado promoção
e progressão, e não poderíamos ter contratado mais ninguém em 2016”, concluiu.
Reforma trabalhista terá debates em 16 cidades
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A Comissão da Reforma Trabalhista recebeu requerimentos para ouvir quase uma
centena de pessoas em audiências públicas e ainda realizar eventos em 16 diferentes
cidades brasileiras para discutir a mudança na legislação. Mesmo com essa avalanche
de pedidos, o relator da reforma, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), não acredita
que o calendário sofrerá atrasos e o parlamentar reafirma a expectativa de apresentar
o relatório no início de maio.
Em sessão na terça-feira, 21, deputados aprovaram pedidos para a realização de
eventos sobre a reforma trabalhista em 16 cidades, que vão de Aracaju a Vitória,
passando por Belém, Foz do Iguaçu e São Paulo. Nessas reuniões, os deputados
querem ouvir trabalhadores, empresários e especialistas sobre o tema.
Mesmo com essa série de novos debates, que têm potencial de atrasar a tramitação
da reforma trabalhista, a Comissão não deve mudar o calendário. Marinho explica que
os eventos regionais serão realizados pelos parlamentares de cada Estado e não é
necessária a presença do restante da Comissão. “Os colegas nos trarão um relatório
do que foi debatido e questionado”, disse.
Tempo
Além disso, há mais requerimentos para que a Comissão convide 97 representantes
de confederações, sindicatos e empresas, além de procuradores, ex-ministros,
professores e entidades internacionais para debater a reforma em Brasília.
Mesmo com agenda intensa da comissão, que prevê sessões todas as terças, quartas
e quintas-feiras após o carnaval, não haveria tempo hábil para ouvir todos. Mesmo
assim, Marinho acredita que será possível acomodar adequadamente todos os
segmentos no debate.
A programação preliminar do relator prevê que o parecer final será apresentado em 4
de maio e haverá possível votação do texto no dia 11. O calendário, porém, é flexível,
e Marinho não descarta que o parecer poderá estar pronto alguns dias antes – em
meados de abril.
Críticas. Durante os debates realizados na terça, a organização do movimento sindical,
com grande fragmentação e elevado número de entidades, foi criticada.

“Temos um modelo sindical arcaico. A contribuição não deveria ser obrigatória e o
trabalhador deveria ter liberdade em escolher o sindicato”, disse o ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) Walmir Oliveira da Costa ao comentar que o imposto
arrecada cerca de R$ 12 bilhões por ano.
O vice-coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do
Trabalho, Renan Bernardi Kalil, concorda. “O imposto sindical é um anacronismo”,
disse. Kalil comentou que, de olho na verba bilionária arrecadada anualmente, há uma
série de sindicatos que são desmembrados seja por representação de categoria ou
abrangência geográfica. Por isso, há grande fragmentação na representação sindical.
Indústria da construção mostra menor pessimismo, revela sondagem da CNI
23/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Os empresários da construção estão menos pessimistas, segundo Sondagem Indústria
da Construção, divulgada nesta quarta-feira, 22, pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Pela primeira vez, desde julho de 2014, os empresários do setor
esperam a manutenção do nível de atividade para os próximos seis meses.
De acordo com a pesquisa, o indicador de expectativa de atividade registrou em
fevereiro índice de 50,3 pontos, um crescimento de 2,9 pontos em relação a janeiro
(47,4 pontos).
Pela metodologia da pesquisa, indicadores acima de 50 pontos indicam expectativas
positivas e abaixo, negativas. “As mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida e a
queda da taxa básica de juros devem contribuir para a melhora do setor”, afirma a
economista da CNI Flávia Ferraz.
Apesar da expectativa para a atividade ser de manutenção do nível nos próximos
meses, os indicadores de emprego, de emprego, de compras de insumos e de novos
empreendimentos permanecem abaixo da linha divisória, embora tenham apresentado
crescimento de janeiro para fevereiro, o que indica menor pessimismo dos
empresários, na avaliação da CNI.
Segundo os dados da pesquisa, as expectativas de novos empreendimentos e serviços
subiu de 46,6 pontos parra 48 pontos em fevereiro. Em relação às perspectivas de
compras de insumos e matérias-primas, o indicador passou de 45,4 pontos para 48,4
pontos no mesmo período de comparação. O índice que mede a expectativa com
relação ao número de empregados também teve elevação de 45,7 pontos para 47,1
pontos.
Já com relação à intenção de investimento nos próximos seis meses, a pesquisa mostra
uma leve queda, de 27,7 pontos em janeiro para 26,8 pontos em fevereiro. Segundo
a CNI, o indicador reflete a elevada ociosidade da indústria da construção e o nível de
atividade ainda considerado baixo.
Capacidade ociosa
Os números da Sondagem mostram que, em janeiro, o nível de atividade da indústria
da construção ficou em 39,3 pontos, ante 37,9 pontos registrados em dezembro de
2016. O indicador que mede o número de empregados do setor também registrou
pequena alta de 36 pontos em dezembro para 38,4 pontos em janeiro.
Segundo avaliação da CNI, a alta indica redução do ritmo de queda da atividade e do
emprego uma vez que ambos ainda estão abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Os

índices de evolução do nível de atividade e de número de empregados varia de zero a
100, sendo que valores abaixo de 50 indicam queda da atividade e do número de
empregados.
A utilização da capacidade de operação da indústria da construção passou de 56 em
dezembro para 55 em janeiro. O porcentual está 8 pontos abaixo da média histórica
para meses de janeiro, o que revela que a indústria da construção permanece com
alta capacidade ociosa.
O indicador que mede o nível de atividade em relação ao usual passou de 27,5 pontos
em dezembro de 2016 para 28,5 pontos em janeiro. Valores abaixo de 50 pontos
apontam para atividade abaixo do usual para o mês.
A pesquisa da CNI foi feita entre os dias 1º e 13 de fevereiro com 615 empresas, sendo
196 pequenas, 285 médias e 134 de grande porte.
Consumidor terá de indenizar transmissoras de energia até 2025
23/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
População terá que arcar com prejuízo causado às empresas por causa da
intervenção no setor elétrico durante o governo Dilma

Mais de quatro anos depois de a presidente Dilma Rousseff intervir no setor elétrico
para reduzir a conta de luz em 20% - queda que foi anulada por aumentos que
ultrapassaram 50% em 2015 -, um novo esqueleto do setor elétrico ganhou corpo
nesta semana. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) bateu o martelo e definiu
em R$ 62,2 bilhões o valor de indenizações a transmissoras de energia.
O consumidor vai arcar com esta fatura nas contas de luz até 2025. A estimativa é
que esta decisão signifique um efeito médio de alta de 7,17% no componente
“transmissão de energia”. O impacto na tarifa final depende de outros fatores, como
o custo de geração e a remuneração da distribuidora e a inflação.
O valor do reajuste que será efetivamente pago pelo consumidor, porém, depende de
outras variáveis que afetam a conta de luz - como subsídios, custo de geração da
energia de Itaipu, comportamento do dólar, entre outros - e é definido de acordo com
cada distribuidora. No caso do Rio de Janeiro, a previsão é que a tarifa residencial suba
8,55% em março, percentual que já engloba o efeito das indenizações.
Montanha-russa
Desde que o governo decidiu interferir no setor elétrico, a conta de luz tem vivido uma
montanha-russa. Em 2013, a energia teve queda de 15,66%, alívio que foi logo
compensado por um aumento de 17,06% em 2014 e de 51% em 2015. No ano
passado, houve queda de 10,66%, segundo dados do IBGE. Para este 2017,
especialistas previam nova queda de preço. O efeito da indenização a transmissoras
será, portanto, o de restringir o benefício que chegaria ao consumidor.

O imbróglio começou com a publicação da medida provisória 579, em 2012, que tinha
o objetivo de reduzir a conta de luz. Ela previa que as concessões de geradoras e
transmissoras de energia teriam seu vencimento antecipado, mas as empresas
receberiam o pagamento de indenizações por investimentos efetuados e que não
foram devidamente amortizados
Os contratos seriam renovados e condicionados a receitas menores das empresas. O
pagamento das geradoras ocorreu em seguida, com recursos disponíveis em fundos
públicos. O pagamento das transmissoras de energia, que foi prometido na época,
porém, foi arrastado até este ano. Somente o efeito financeiro desse atraso aumentou
a conta em mais de R$ 35 bilhões, segundo a Aneel.
“O fato de não ter sido pago naquela época imputou hoje valor considerável para o
consumidor, que não teve gestão na decisão de pagar ou não’, disse Reive de Barros,
diretor da Aneel que relatou o processo.
Para Lucas Rodrigues, analista de mercado da Safira Energia, a indenização resulta da
mudança na renovação dos contratos de geração e transmissão. “O governo mandou
baixar o preço da tarifa. Na época da renovação dos contratos de concessão, as
empresas não tiveram seus ativos remunerados. A indenização é necessária para
atender ao crescimento da demanda de energia.”
Alta na conta de luz
Segundo estimativa da Tendências Consultoria, o repasse do custo das indenizações
ao consumidor causará alta de 0,3% na tarifa de energia elétrica no ano. O impacto
sobre a inflação seria de 0,01 ponto percentual. O número é pequeno porque o cálculo
considera apenas o efeito das indenizações a transmissoras, sem levar em conta
outros fatores que influenciam o preço da luz.
A Light negocia com a Aneel a antecipação de sua revisão tarifária para 15 de março.
A previsão da agência é que a distribuidora tenha alta de 12,36% para todos os clientes
(residencial, comercial e industrial). O peso da indenização a transmissoras nesse
reajuste seria de 4,53 pontos percentuais.
O reajuste da área da antiga Ampla - hoje Enel - também entrará em vigor em 15 de
março e deverá já incorporar esse efeito. Mesmo com a pressão de alta, isso não
significa que as distribuidoras terão grandes reajustes neste ano. No caso da Energisa
Borborema, a primeira com aumento já aplicado em 2017, a queda seria de 2,37%,
mas tornou-se uma alta de 0,43% por causa das indenizações.
Decisão pode acabar na Justiça
A decisão da Aneel foi recebida com insatisfação entre os agentes do mercado, e o
assunto pode acabar na Justiça. A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de
Energia (Abrace) argumentou com a agência na consulta pública, mas não teve seus
pleitos para amenizar o impacto nas indenizações acatados. Antes da decisão da Aneel,
Edvaldo Santa, presidente da Abrace, disse que, se a decisão não fosse favorável, o
caminho seria recorrer à Justiça.
O conselho da Abrace, integrado por empresas como Braskem, Vale, Gerdau e Alcoa,
deve decidir o que fazer após o carnaval. A decisão não agradou às próprias
distribuidoras, que vão receber o dinheiro. Elas achavam que deveriam receber mais
por uma distorção no reajuste do valor entre 2012 e agora. “É uma devolução do que
nos tiraram em 2012” disse Mario Miranda, presidente da Associação Brasileira das
Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (Abrate).

Miranda destacou que a demora no pagamento comprometeu a participação das
transmissoras em leilões de novas linhas de transmissão, prejudicando os próprios
consumidores por limitar a concorrência pela construção de linhas. As empresas com
mais recursos a receber são Furnas e Chesf, ambas ligadas à Eletrobras.
“Quem vai pagar gostaria de pagar menos, e quem vai receber gostaria de receber
mais. Temos essa preocupação, mas estamos simplesmente cumprindo as obrigações
legais. Para a Aneel, não restou alternativa, que não fosse aplicar o que foi
estabelecido”, disse Barros.
Segundo agentes do mercado, advogados já foram sondados para ingressar em ação
judicial contra a cobrança da indenização das transmissoras. Para eles, há argumentos
jurídicos relevantes para apontar que essa conta deveria ser paga pela União, e não
pelos consumidores.
‘A chance de judicialização é altíssima, e a possibilidade de sucesso para consumidores
é tão grande que tem analistas do mercado financeiro trabalhando com cenários
alternativos nos quais grandes empresas reduzem seus custos na Justiça”, afirmou um
agente do mercado sob condição de anonimato. O diretor-geral da Aneel, Romeu
Rufino, afirmou estar preparado para recursos.
Construtora PDG entra com pedido de recuperação judicial
23/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Companhia comunicou o mercado que não conseguiu melhorar a gestão com
a renegociação de dívidas

A PDG Realty, uma das maiores construtoras do país, divulgou nesta quarta-feira (22)
que entrou com pedido de recuperação judicial. A companhia vinha há alguns anos
buscando sanear seu balanço e, desde agosto de 2015, conduzia um processo de
renegociação de dívidas com seus credores, que culminou em maio de 2016 em um
acordo que não conseguiu salvar a empresa.
Em comunicado ao mercado, a PDG diz que a reestruturação não foi suficiente para
resolver as dificuldades de gestão e para dar continuidade aos empreendimentos em
construção.
A empresa diz que enfrentou um número elevado de distratos – quando os imóveis
comprados antes de prontos são devolvidos –, queda nas vendas e elevação de dívidas
para a manutenção de imóveis prontos, como débitos de condomínio e IPTU.
No fim do ano passado, a PDG contratou a consultoria da RK Partners para tentar uma
segunda rodada de renegociação com os bancos e tentou acelerar a venda de ativos
para fazer caixa. Esse esforço, segundo o comunicado, não foi suficiente para
normalizar as atividades da construtora.

Com o comunicado, as ações da PDG pararam de ser negociadas na manhã desta
quarta na Bovespa. A empresa ainda fará uma assembleia para ratificar o pedido de
recuperação que, posteriormente, terá de ser aceito pela Justiça.
Nos primeiros nove meses do ano passado, a PDG teve um prejuízo de R$ 2,8 bilhões,
quase quatro vezes o prejuízo no mesmo período de 2015. No mesmo período, suas
receitas operacionais caíram de R$ 1,6 bilhão para R$ 175 milhões.
Fundada por ex-sócios do Banco Pactual, a PDG entrou para o grupo das maiores
construtoras do país durante o último boom imobiliário. Em 2010, ela comprou a Agre,
que tinha consolidado ativos da Abyara, Agra e Klabin Segall. No ano seguinte, ela
bateu um recorde, lançando R$ 9 bilhões.
Com a retração do mercado imobiliário, a empresa acumulou um banco de terrenos e
apartamentos prontos. Ao mesmo tempo, ela passou a ter problemas com o estouro
de orçamentos e de prazos de entrega. Já em 2012 ela teve um prejuízo de mais de
R$ 2 bilhões.
De 2012 para cá, sócios da construtora fizeram dois aportes de capital, insuficientes
para evitar a espiral que combina dívida crescente e dificuldades de vendas. A dívida
no ano passado estava em mais de R$ 5 bilhões e calcula-se que já tenha passado de
R$ 7 bilhões.
Novas regras do rotativo não salvarão os brasileiros dos juros
23/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Promessa de Meirelles é de que os juros do cartão cairão pela metade em
2017, mas segundo analistas queda dependerá de outros fatores e não será
tão surpreendente como parece

Quando anunciou as medidas sobre o parcelamento obrigatório do rotativo do cartão
de crédito em janeiro deste ano, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu
que, com as novas regras, as taxas da modalidade cairão pela metade ainda no
primeiro semestre de 2017, algo próximo de 150% ao ano.
Perto dos mais de 441% ao ano registrados em janeiro, é realmente uma mudança
grande e pode ajudar os consumidores a encarar o rotativo do cartão como a linha
emergencial que ele é. Mas encarar as medidas anunciadas por Meirelles como um
alívio no bolso dos brasileiros é uma ilusão.
Até o momento apenas o Banco de Brasil divulgou como cumprirá as novas regras. E
a exemplo da própria instituição, os analistas advertem que, no geral, os bancos
empregarão os mesmos juros que já oferecem hoje para o parcelamento da dívida do
cartão e só manterão ou reduzirão essas taxas ou as do cartão de crédito em si se

todo um conjunto de fatores colaborar, entre elas a inadimplência e o comportamento
da Selic.
Para olhar além do discurso é preciso ver que, além de ser um meio de Meirelles
pressionar os bancos, a promessa do ministro tem um fundo lógico. De acordo com o
Banco Central, os bancos terão de financiar o parcelamento em até 24 meses e em
condições mais vantajosas do que as do cartão do crédito.
“Se você pensar que os clientes serão obrigados a parcelar o saldo depois dos
primeiros 30 dias de rotativo e que os juros do crédito parcelado hoje estão próximos
da faixa dos 150% ao ano é lógico imaginar que isso resultará numa queda de juros
ao consumidor”, explica Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de estudos
e pesquisas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac) que acompanha o comportamento do crédito no país há anos.
“O cliente pagará 13% ou mais, dependendo do banco, no primeiro mês, quando
empurrar o pagamento do saldo pela primeira vez, e depois, tendo de parcelar o
montante, terá taxas menores, até próximas de 8% ao mês. Mas como a
inadimplência, em tempos de desemprego, vai reagir a tudo isso, entre outros fatores,
ainda é uma incógnita”, ressalta ele.
As instituições têm até o dia 3 de abril para anunciar como implementarão as novas
regras do rotativo, que valerão para as faturas que vencerem a partir de 3 de maio.
No BB, as taxas praticadas serão as mesmas que já são oferecidas aos clientes hoje
para o parcelamento do saldo do cartão de crédito: entre 3,13% e 9,38% ao mês,
dependendo do perfil do cliente e de seu relacionamento com a instituição.
“Nessa taxa não tem nenhuma interferência do cenário que virá em maio, quando o
comportamento do cliente vai mudar. (...) Hoje a gente tem um produto onde o cliente
pode se valer do rotativo ad aeternum. Com a nova regra, é um desafio ver como o
cliente vai enxergar isso(...)”, diz Elisa Machado, gerente executiva da diretoria de
meios de pagamento do BB.
“O banco está focando a questão da comunicação. Em breve irá comunicar os clientes
sobre o novo contrato [com a mudança no rotativo]. (...) Estando melhor informado,
olhando para o que a taxa de juros representa, ele deve procurar a linha [de crédito]
mais adequada para ele.”
Primeiro passo é saber se as famílias suportarão o parcelamento do rotativo
Essa cautela dos bancos em relação às regras do rotativo é normal. Oliveira explica
que, em primeiro lugar, a medida do rotativo só dará certo se as famílias suportarem
a quitação ou parcelamento dos cartões de crédito.
“Da forma como elas usavam o rotativo antes, elas pagavam os juros, mas rolavam a
dívida para frente. Desta vez terão de quitar o saldo ou parcela-lo, e pode ser que não
consigam, o que vai colaborar para o aumento da inadimplência. Ou seja, se a
população não responder bem à medida do rotativo os bancos não prosseguirão com
a redução das taxas de juros do cartão de crédito”, explica o executivo.
Há ainda outros fatores a serem considerados para um cenário mais claro de queda
de juros no cartão, entre eles a redução da Selic, a taxa básica de juros – que nesta
quarta-feira (22) caiu mais 0,75 ponto porcentual, para 12,25%.
Para que esse movimento em direção à redução dos juros tenha continuidade, Oliveira
lembra que a inflação terá de continuar convergindo para a meta e que o cenário

político também precisa colaborar – o que pode não acontecer, com as delações
bombásticas da Odebrecht que devem ser divulgadas em breve dentro da Operação
Lava Jato e todo o movimento de abafamento dessas denúncias em Brasília, além do
comportamento do Congresso diante da votação de reformas como a da previdência.
Mesmo pela metade, queda de juros no cartão de crédito não mudará muita
coisa
Na conjuntura atual, ainda que o país alcance uma taxa de 150% ao ano no cartão de
crédito, isso apenas melhorará um pouco o nível de endividamento das famílias, que
passarão menos dinheiro para o sistema financeiro. Hoje o montante de crédito
rotativo é de R$ 37 bilhões, o que representa uma parte pequena do total de R$ 700
bilhões ligado a cartões de crédito. Dentro do próprio Banco do Brasil, segundo Elisa,
a carteira de clientes que usam o rotativo não é tão representativa assim.
A proporção faz sentido do ponto de vista dos bancos, que encaram o rotativo como
uma linha emergencial e que, por isso, tem taxas elevadas. Mas do ponto de vista das
famílias ainda é preciso uma boa dose de educação financeira. Conforme a Gazeta do
Povo mostrou em janeiro, mesmo na crise e com os juros do cartão de crédito batendo
recordes, a modalidade foi a que mais cresceu no Brasil nos últimos dois anos.
Do ponto de vista dos bancos também haverá um efeito positivo, uma taxa de juros
mais “saudável” tende a ter boa influência sobre a inadimplência de forma geral. “Nós
sabemos que é totalmente possível os bancos trabalharem com um patamar de juros
de crédito parcelado no cartão de crédito, essa medida [do rotativo] só prova isso.
Mas, na prática, não muda muita coisa na vida das famílias”, diz Oliveira. Em
comparação com outros países o Brasil é campeão de juros no cartão de crédito. No
último mês de setembro, quando a média das taxas da modalidade chegou a 436%
ao ano por aqui, ficou em 43,3% na Argentina e 24,9% no Chile, segundo dados da
associação de defesa do consumidor Proteste.
O peso do rotativo do cartão
A simulação abaixo mostra como o rolamento da dívida do cartão suga o dinheiro do
consumidor e como outras linhas de crédito, incluindo o parcelamento que passará a
ser obrigatório após o primeiro uso do rotativo a partir de abril, são muito mais
vantajosas. O cálculo foi feito pelo professor de Finanças da FAE Business School Jorge
Luis Prado:

Considerando uma dívida inicial de R$ 5 mil
Obs.: Nos cálculos, não foi considerado o IOF e o IOF adicional que normalmente
incidem nessas linhas de créditos.
*O crédito parcelado para o cartão de crédito já é oferecido hoje pelos bancos. A
diferença com as novas regras do rotativo é que o cliente terá de aderir a esse

parcelamento ou negociar outra forma de pagar o saldo do cartão de crédito no
segundo mês.
** Para quem é aposentado ou tem uma boa condição negociada entre empresa onde
trabalha e o banco.
*** Recomendado para quem tem o imóvel quitado e está superendividado.
Abimaq: acordo da OMC é bem-vindo, mas não muda cenário de exportação
para País
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) recebeu
bem a notícia do acordo da Organização Mundial de Comércio (OMC), que passou a
vigorar nesta quarta-feira, 22, mas disse que não deve mudar o cenário para as
exportações brasileiras, uma vez que é generalizado, isto é, beneficia todos os países,
e não muda os problemas brasileiros.
“É um acordo bem-vindo, mas não muda o cenário de exportações do setor no Brasil”,
comentou o diretor de competitividade da associação, Mario Bernardini.
O acordo da OMC começou a vigorar nesta quarta depois do 112º país ratificar o
documento assinado em 2013 que prevê dezenas de medidas de desburocratização de
exportações e importações, permitindo um fluxo de bens pelo mundo e reduzindo
custos para a indústria.
No caso do Brasil, as estimativas apresentadas pela OMC sugerem que o custo de
exportar e importar pode ser reduzido em 14%, um avanço importante para os
principais operadores.
Reunião da Camex é adiada e ainda não há nova data para encontro
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), prevista para ocorrer na tarde
desta quarta-feira, 22, foi adiada e ainda não há nova data para ocorrer.
O encontro seria realizado às 16 horas, no Palácio do Planalto, mas foi cancelado em
razão da ausência do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que compõe a Camex.
Padilha foi internado na terça-feira com um quadro de obstrução urinária, provocada
por uma hiperplasia prostática benigna. Ele já teve alta do hospital na manhã desta
quarta, mas seguiu para Porto Alegre (RS).
Emenda prevê aposentadoria diferenciada para trabalhadores de mineração
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O deputado Ronaldo Benedet (PMDB-SC) apresentou nesta quarta-feira, 22, emenda
à Reforma da Previdência para propor um regime diferenciado de aposentadoria para
trabalhadores de minas subterrâneas e de superfície. A ideia é que esses profissionais
não tenham de seguir exigências como a idade mínima de 65 anos.

O texto da emenda prevê que os trabalhadores dessa atividade poderão se aposentar,
“sem exigência de idade mínima, em valor correspondente a 100% da média de
salários de contribuição”, aos 15, 20 ou 25 anos de trabalho em determinadas funções.
A exigência de 15 anos valeria para profissionais que exercem atividades permanentes
em subsolo de minerações subterrâneas em frentes de produção. Já os 20 anos
valeriam para aqueles que atuam em atividades permanentes em subsolo de
minerações subterrâneas em retaguarda.
Os 25 anos, por sua vez, teriam de ser cumpridos por aqueles que atuam de forma
permanente em minerações de superfície.
“De outra forma, eles jamais poderão alcançar os requisitos necessários à concessão
de aposentadoria”, justifica o deputado no texto da emenda. “Apesar de parecer pouca
idade, as condições altamente prejudiciais à saúde encontradas nesse tipo de trabalho
justificam plenamente a adoção dessa regra.”
A regra proposta pelo governo prevê idade mínima de 65 anos e tempo mínimo de
contribuição de 25 anos. Quando a atividade é “efetivamente” prejudicial à saúde do
trabalhador, o texto apresentado pelo governo permite a redução da idade mínima em
10 anos e do tempo mínimo de contribuição em cinco anos.
Itaú Unibanco repassa redução da Selic para linhas de crédito
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O Itaú Unibanco anunciou nova redução de juros, na sequência de um novo corte da
Selic por parte do Banco Central, anunciado nesta noite de quarta-feira, 22. O banco
repassará, conforme nota à imprensa, o corte integral da taxa básica, de 0,75 ponto,
para pessoas físicas e jurídicas.
“Acreditamos que a política monetária vem sendo conduzida de forma a beneficiar o
crescimento econômico sustentável num ambiente de baixa inflação”, afirma Roberto
Setubal, presidente do Itaú Unibanco, em nota.
A redução dos juros será estendida, segundo o Itaú, a todos os clientes que utilizam
as linhas de empréstimo pessoal, cheque especial, cartão de crédito e financiamento
de veículos. Para as micro e pequenas empresas, houve corte nas taxas do cheque
especial, capital de giro e contas garantidas.
Comunicado do Copom não traz atualização de projeções no cenário de
referência
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O comunicado divulgado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
na reunião desta quarta-feira, 22, teve uma alteração estrutural: não trouxe a
atualização das estimativas oficiais de inflação – o chamado “cenário de referência” –
como em todos os outros comunicados emitidos pelo Copom desde a chegada de Ilan
Goldfajn à presidência do BC.
Normalmente divulgada no Relatório Trimestral de Inflação, essa projeção do cenário
de referência foi atualizada em todos os comunicados do Comitê entre julho de 2016
e janeiro de 2017. Em janeiro, o quadro apontava inflação em torno de 4% em 2017
e 3,4% para 2018. O dado é especialmente importante porque é encarado como uma

das principais referências da avaliação que o próprio BC faz do impacto da política
monetária sobre os preços.
No documento divulgado hoje, no entanto, o dado não foi citado e o Comitê atualizou
apenas os números relativos ao cenário de mercado – aquele produzido com base nas
estimativas dos analistas. Para 2017, a estimativa de mercado para a inflação caiu de
4,4% para 4,2%. Para o próximo ano, a previsão seguiu em torno de 4,5%.
O comunicado do BC cita ainda as projeções coletadas semanalmente na pesquisa
Focus.
Corte da Selic não elimina atratividade da renda fixa
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O corte na Selic em 0,75 ponto porcentual não minou a atratividade dos investimentos
em renda fixa, segundo analistas. Mesmo com a trajetória de queda da taxa básica de
juros, o recuo da inflação tem garantido um juro real alto nessas aplicações, como
títulos públicos, títulos privados e fundos de renda fixa.
“Estamos com um juro real corrente por volta dos 7%, então o CDI está nos
proporcionando um ganho melhor do que o que está explícito”, afirma Michael Viriato,
coordenador do laboratório de finanças do Insper. “Já para o longo prazo, como a
aposentadoria, é importante que o investidor tenha um pedaço do seu portfólio
referenciado à inflação para se proteger.”
Segundo a Associação Nacional dos Executivos em Finanças (Anefac), os fundos de
renda fixa só perdem para a poupança caso a taxa de administração supere 2,5% ao
ano.
“A renda fixa ainda é muito vantajosa. Já quem quiser diversificar indo para a bolsa
precisa pensar no longo prazo, pois são operações de risco e ainda há muitas
incertezas”, diz Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor de Estudos Econômicos da Anefac.
Arthur Maia pretende trazer alterações que incrementem orçamento da
Previdência
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, disse nesta
quarta-feira, 22, que pretende incluir em seu parecer “outras alterações que
incrementem o Orçamento da Previdência”.
O parlamentar tem sido bastante crítico às desonerações previdenciárias, que no ano
passado tiraram R$ 43,4 bilhões do financiamento do INSS – sem contar a
desoneração da folha de pagamentos, que é compensada pelo Tesouro Nacional.
“Se a gente acabar com as isenções das filantrópicas, por exemplo, entram R$ 10
bilhões. Isso ajuda”, disse Oliveira Maia. Em outras sessões da comissão especial, o
deputado já havia questionado a concessão de isenções para universidades privadas
e para instituições de saúde que poderiam receber outro tipo de auxílio do governo,
sem desfalcar a Previdência.
Nesta quarta, o relator se reuniu com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid,
para discutir a questão. Oliveira Maia também pretende investir em regras para

combater a sonegação fiscal na área de Previdência. Nesta quinta ele se reúne com o
secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e técnicos para
discutir possibilidades de mudanças no texto. “Qualquer posição que eu tomar no meu
relatório não será antes de ouvir dos ministérios qual é a repercussão disso”, afirmou.
BPC
O deputado também pretende analisar melhor a proposta do governo de desvincular
o valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do salário mínimo. O auxílio é
pago a pessoas com deficiência e idosos que não têm condições de se sustentar. Na
prática, o governo pretende abrir caminho para que se possa pagar menos que o piso
nacional. No ano passado, o BPC custou R$ 46,5 bilhões aos cofres da União.
“O governo não especifica. Não vai estar atrelado ao salário mínimo, mas vai estar
atrelado ao quê? Isso para mim é o campo do desconhecido”, criticou Oliveira Maia. A
questão da vinculação ao mínimo é uma das mais polêmicas e já é alvo de duas
emendas que tentam retirar esse dispositivo da reforma. “É uma inconsistência, você
não pode simplesmente dizer que não é mais vinculado ao salário mínimo e não dar
nenhuma sinalização do que vai ser”, emendou o relator.
O deputado disse que, para solucionar esse impasse, há a possibilidade de a comissão
combinar com o governo uma legislação infraconstitucional para estabelecer o modelo
de correção do valor do benefício para dar mais segurança aos segurados.
Planalto não fala em pontos ‘negociáveis’ da reforma da Previdência
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O Palácio do Planalto sabe que o Congresso fará mudanças no texto da reforma da
Previdência, mas a orientação é manter posição firme em relação a negociações, ao
menos neste momento inicial da tramitação. A estratégia é endurecer as conversas
agora para, mais à frente, abrir mão de alguns pontos em troca do apoio necessário.
Qualquer mudança constitucional precisa de 308 votos favoráveis no plenário da
Câmara.
Para os deputados, a idade mínima – 65 anos – e a regra de transição são os pontos
mais nevrálgicos. Mas o segredo sobre quais aspectos da reforma são “negociáveis”
tem sido mantido a sete chaves pelo governo.
Na terça-feira, 21, o presidente da República, Michel Temer, recebeu 43 parlamentares
governistas na tentativa de “manter a tropa de choque alinhada”. Na semana passada,
a eficiência da oposição em obstruir os trabalhos ficou evidente, ao mesmo tempo que
a base pouco atuou para “proteger” os representantes do governo que estavam na
comissão especial. Pelo contrário, muitos governistas engrossaram o coro contra as
mudanças.
“Foram colocados claramente hoje, para todos, os problemas, a falta de alinhamento
de parlamentares que dão apoio ao governo e que na comissão estão tendo
comportamento diferente. Óbvio que vamos fazer esse alinhamento”, disse o deputado
Pauderney Avelino (DEM-AM), que participou da reunião.
O jornal O Estado de S. Paulo apurou que articuladores do governo tentaram promover
a reunião com a base antes do início dos trabalhos na comissão. Agora, o diagnóstico
é que o “diálogo de alinhamento” ocorreu tarde demais. O Planalto, no entanto, é mais
otimista. Nos bastidores, diz-se que o governo “ainda não ligou o trator”.

Novo acordo mundial reduzirá em 14% custos de comércio no Brasil
23/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A Organização Mundial do Comércio estima que a entrada em vigor de um novo acordo
de facilitação de comércio irá reduzir os custos de exportação e importação no Brasil
em até 14%. Nesta quarta-feira, 22, o tratado entrou em vigor, depois que o 112ºpaís
ratificou o acordo já assinado em 2013.
O acordo prevê dezenas de medidas de desburocratização de exportações e
importações, permitindo um fluxo de bens pelo mundo e reduzindo custos para a
indústria. Para que ele entrasse em vigor, dois terços dos membros da OMC
precisavam ratificar o tratado, o que ocorreu nesta quarta-feira. Ainda que os valores
não sejam alvo de um consenso, a OMC estima que, no médio prazo, os ganhos
associados ao tratado seriam de US$ 1 trilhão para a economia mundial.
No caso do Brasil, as estimativas apresentadas pela OMC sugerem que o custo de
exportar e importar pode ser reduzida em 14%, um avanço importante para os
principais operadores. “Não tenho dúvidas de que o acordo fará o produto brasileiro
mais competitivo”, disse o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo.
Em sua avaliação, o exportador brasileiro ganha “nas duas pontas”. Ao sair do País, o
produto exportado terá um custo de logística menor e, ao chegar ao consumidor no
exterior, o acordo também prevê maior facilidade para os fluxos comerciais. “Ele ganha
na facilitação da exportação e na entrada do produto em seu mercado de destino”,
disse Azevedo.
Questionado se a medida poderia ter um impacto para ajudar o Brasil a sair da
recessão, Azevedo indicou de forma positiva. “Ele vai aprimorar as cadeias produtivas
brasileiras. Hoje, você produz dependendo de insumos importados e a previsibilidade
da entrada do insumo, seu custo, tudo isso é importantíssimo para ter uma cadeira
produtiva eficiente”, afirmou.
“Se implementado de forma adequada, esse acordo irá gerar um grande ganho”, disse,
lembrando que o setor privado brasileiro teve um papel importante em conduzir o
governo a apoiar as iniciativas, em 2013.
“Em muitos lugares, e isso não algo exclusivo do Brasil, as autoridades tem
dificuldades em mudar suas práticas, mudar o que fazem”, disse. “Elas acham que já
estão fazendo tudo muito bem. Mas o operador econômico, do setor privado, é quem
está muito bem posicionado para determinar onde reduzir custos, diminuir a
burocracia”, disse.
Azevedo, quando ainda era o embaixador do Brasil na OMC em 2012, chegou a alertar
que o acordo deveria ser feito em conjunto com outros entendimentos, como a redução
de subsídios agrícolas, e não de forma isolada como ocorre agora.
“Para o Brasil e muitos outros, esse (acordo de facilitação de comércio) não é um tema
que se equilibra sozinho”, disse em 7 de junho de 2012. Para ele, resultados isolados
do acordo não seriam “realistas”. “Se queremos avançar nisso, precisamos ser
sensíveis às necessidades de fazer progresso em áreas de interesse de outros
(países)”, disse Azevedo na época.
Questionado nesta quarta-feira em uma coletiva de imprensa sobre esse seu
posicionamento em 2012, o brasileiro deixou claro que falava em nome do governo

brasileiro, e não em sua capacidade individual. “Foi o embaixador do Brasil quem disse
aquilo. Não Azevedo”, justificou, ironizando que ele chegou a dizer para sua mãe
quando era criança que não iria namorar com meninas.
O brasileiro ainda destacou que, desde 2012, negociações ocorreram para equilibrar o
projeto. “Não há inconsistência”, disse, entre o que ele declarou há cinco anos e sua
postura atual. Para ele, a OMC continua buscando uma forma de lidar com as
distorções no setor agrícola.
Ele ainda insistiu que o tratado é “a maior reforma comercial já feito neste século” e
que manda “uma mensagem poderosa sobre o poder do comércio para gerar
empregos”.
De uma forma geral, a OMC estima que os custos de comércio no mundo serão
reduzidos em 14,3%. “Isso é uma novidade fantástica”, disse. Segundo ele, são os
emergentes quem mais ganharão com o acordo. As estimativas apontam que os países
em desenvolvimento poderiam aumentar em 20% a gama de seus produtos
exportados, diversificando suas economias.
O tratado também abre as portas para que essas exportações entrem em um terço a
mais de mercados pelo mundo. Segundo Azevedo, até o ano de 2030, o tratado
promete aumentar em 2,7 pontos percentuais a expansão do comércio. Para o PIB
mundial, o impacto pode chegar a 0,5% por ano. “Isso seria maior que a eliminação
de todas as tarifas existentes pelo mundo”, disse o brasileiro.
EUA
Classificando o acordo de “histórico”, Azevedo ainda mandou um recado sobre o fato
de que governos estão mostrando seu “compromisso com o sistema multilateral”. Na
OMC, a entrada em vigor do tratado chega no mesmo momento em que a
administração de Donald Trump insiste em medidas protecionistas e ameaças a
parceiros comerciais.
Azevedo evita falar sobre as propostas do presidente dos Estados Unidos. Mas insiste
que nada do que ele tem declarado cria uma situação que não poderia ser administrada
e que foi o governo americano um dos primeiros a ratificar os instrumentos. “Não
quero comentar. A equipe comercial (dos EUA) ainda está sendo criada. Mas estamos
prontos para conversar. Estou confiante de que a OMC oferece instrumentos para lidar
com essas preocupações que sido levantadas”, disse.
Trump tem feito declarações de que irá lutar contra o comércio desleal e reequilibrar
acordos que, em sua avaliação, estão sendo prejudiciais aos interesses americanos.
“A OMC se baseia na convergência. Não é algo que não possamos administrar.
Opiniões diferentes é a nossa realidade diária”, apontou.
“Não sei qual política comercial virá. Honestamente, não sei”, disse Azevedo. “Mas não
conheço ninguém que seja a favor do comércio injusto”, afirmou, lembrando que em
sua carreira como negociador já ouviu em diversas ocasiões governos falar sobre a
necessidade de rever acordos.
“Nada disso é novo”, reforçou. Em sua avaliação, “incertezas existem em épocas de
transições”. “Com o tempo, encontramos formas de seguir adiante. Foi feito antes.
Não vejo nada agora que impeça esse progresso”, completou.

Entra em vigor acordo global que pode gerar US$ 1 tri anual de comércio
23/02/2017 - Fonte: GS Notícias

Estima-se que o acordo reduza os custos das operações comerciais em 14,3% em
média. Do total de comércio, US$ 730 bilhões serão gerados em países em
desenvolvimento
Um acordo global para agilizar o comércio exterior entrou em vigor nesta quarta-feira
(22/02).
Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), 110 países, o que equivale a dois
terços dos membros do organismo, confirmaram a adesão ao Acordo de Facilitação de
Comércio (AFC), número necessário para que entre em vigor.
A estimativa é que o acordo reduza os custos das operações comerciais em 14,3% em
média e gere US$ 1 trilhão de comércio por ano. Desse total, US$ 730 bilhões serão
gerados em países em desenvolvimento.
Segundo o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, os procedimentos e os custos são
maiores em países em desenvolvimento.
"Nesses países há mais espaço para cortar custos e ganhar com a racionalização de
procedimentos, com mais transparência e menos burocracia", disse Azevêdo.
O Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) foi negociado na Conferência Ministerial da
OMC em Bali em 2013. O AFC busca agilizar o processamento de mercadorias nas
fronteiras.
Sua entrada em vigor abre uma nova fase para reformas que simplificam e
desburocratizam o comércio em todo o mundo, gerando impacto significativo para os
fluxos de comércio exterior, explicou a OMC.
O Brasil ratificou o AFC em março de 2016 e, portanto, faz parte do grupo inicial de
110 membros que garantiu a entrada em vigor do acordo.
Segundo a OMC, todos os setores se beneficiam do acordo.
"Alguns, em particular, podem obter ganhos significativos, especialmente aqueles que
dependem de agilidade adicional nas fronteiras, o que é o caso de produtos perecíveis
(alimentos em geral, medicamentos) e produtos sensíveis à mudança de estações
(setor de calçados, segmentos da moda)", segundo nota da organização.
"De forma geral, empresas que dependem de insumos importados também ganham
com a maior agilidade e previsibilidade nas transações comerciais, além da redução
de custos nas aduanas.

Também ganham empresas integradas em cadeias globais de valor, ou com potencial
para participar mais intensamente de fluxos globais de comércio", acrescentou a OMC.
IMPACTO
De acordo com a OMC, o Acordo de Facilitação de Comércio deve reduzir o tempo dos
trâmites de exportação em até dois dias.
Para as importações, a redução será de até um dia e meio. Isso representa uma
redução de 91% e 47% respectivamente em relação ao tempo médio gasto nesses
procedimentos.
A OMC acrescentou que ao facilitar os trâmites aduaneiros, a implementação do AFC
também deve ajudar novas empresas a participar no comércio exterior.
Segundo a OMC, estimativas mostram que o número de exportadores nos países em
desenvolvimento pode aumentar em até 20% quando o acordo estiver plenamente
implementado.
O AFC prevê que países em desenvolvimento e com menor desenvolvimento relativo
possam definir seus cronogramas de implementação de acordo com sua capacidade e
necessidades.
Os países mais vulneráveis também poderão acessar os recursos necessários para
cumprir com as reformas do acordo.
A OMC criou o chamado "Mecanismo do Acordo de Facilitação de Comércio" para
conectar doadores e beneficiários, divulgar informações e facilitar parceiras.
Os países desenvolvidos se comprometeram a implementar todas as disposições do
acordo a partir do início da sua vigência.
PARTICIPANTES
Além do Brasil, mais de 100 outros membros da OMC ratificaram o Acordo de
Facilitação de Comércio, como Estados Unidos, a União Europeia, China, o Paraguai,
Uruguai, México, Peru, a Coreia, Turquia, Índia, Rússia e o Chile.
Para Azevêdo, a tendência que o apoio ao acordo "cresça ainda mais, à medida que
as reformas previstas nele sejam efetivamente implementadas e as vantagens se
tornem ainda mais evidentes".
"Representantes de todas as tendências políticas concordam que a burocracia ao
comércio não é um bom negócio. Significa um peso desnecessário nos ombros dos
empresários, aumenta os custos para o consumidor final e faz com que o governo
aloque recursos de forma ineficiente.
"Essa lógica econômica fez com que mais de 110 países, incluindo os EUA, ratificassem
o Acordo de Facilitação de Comércio da OMC", acrescentou o diretor-geral da entidade,
questionado sobre o discurso protecionista do presidente americano Donald Trump.
O acordo define uma série de reformas na área de facilitação de comércio. A OMC
destaca que ao longo de 12 artigos, o AFC determina medidas para aumentar a
transparência, simplificar e harmonizar procedimentos, além de reduzir custos e dar
mais previsibilidade ao comércio internacional.

Acesso à informação: O AFC estabelece a publicação das informações específicas
relacionadas às exigências para a importação e a exportação (procedimentos,
formulários, documentos, alíquotas, taxas, regras para classificação aduaneira, entre
outros).
Essas informações devem ser fornecidas na internet se possível. Os países também
devem estabelecer pontos focais para esclarecer dúvidas e, de preferência, não devem
cobrar os usuários por esse serviço.
CONSULTAS
O acordo também prevê que os países tenham um canal de diálogo com importadores,
exportadores e outras partes interessadas para discutir propostas de normas
relacionadas à liberação e ao desembaraço de mercadorias, assim como sobre a
adoção de novas regras no setor aduaneiro.
Pagamento eletrônico: O acordo encoraja a utilização de meios de pagamento
eletrônico para o pagamento de taxas e encargos aduaneiros.
Processamento pré-chegada: O acordo exige que os países adotem procedimentos que
permitam o processamento de documentação das mercadorias antes de sua chegada
às aduanas, visando a acelerar sua liberação quando chegarem.
Coordenação de órgãos aduaneiros: O acordo prevê a coordenação e troca de
informações entre os órgãos envolvidos no desembaraço de uma mercadoria, evitando
duplicidade e atrasos.
O acordo também prevê a coordenação entre autoridades aduaneiras de dois países
que compartilhem fronteira.
Isso pode incluir, por exemplo, alinhamento dos horários de funcionamento das
aduanas, compartilhamento de instalações, alinhamento de procedimentos e controles
conjuntos.
Janela única: O acordo prevê que, tanto quanto possível, os países estabeleçam um
canal único para que as empresas apresentem a documentação exigida nos trâmites
comerciais, evitando que a mesma informação tenha que ser submetida a diferentes
autoridades de governo. Esta "janela única" deve ser informatizada.
Braskem prevê alta de 2% em resinas em 2017
23/02/2017 - Fonte: GS Notícias

A Braskem prevê alta de cerca de 2% na demanda nacional de resinas em 2017 sobre
um ano antes, à medida que o mercado espera uma retomada gradual da atividade

econômica no País. No último ano, a demanda local caiu 1%, para 4,9 milhões de
toneladas.
"Trabalhamos com uma previsão de crescimento significativamente acima do Produto
Interno Bruto [PIB], mas tímida se considerarmos que nos últimos dois anos tivemos
uma queda acumulada de 8% a 10% [na demanda], ainda ficando com déficit
importante em relação ao tamanho de mercado que tínhamos em 2013", destacou o
presidente da Braskem, Fernando Musa, ontem em teleconferência com jornalistas.
A receita líquida com vendas da Braskem no País avançou 3% no último ano para R$
49,217 bilhões, conforme a prévia dos resultados do quarto trimestre de 2016,
divulgados pela companhia ontem. O balanço auditado será publicado no dia 29 de
março.
"O processo de auditoria não engloba só aspectos financeiros [do balanço], mas
também tem a avaliação dos controles internos, que é onde estamos enfrentando esse
[atraso de] cronograma. Dadas as restrições impostas pelos acordos com a Justiça,
algumas informações só foram disponibilizadas aos auditores depois da assinatura do
acordo global, em dezembro", explicou Musa.
A companhia fechou acordos no ano passado para contribuir com investigações no
âmbito da operação Lava Jato, da Polícia Federal, além de acordos com acionistas.
Provisão
A companhia teve prejuízo líquido consolidado de R$ 2,637 bilhões no quarto
trimestre. No ano, o prejuízo acumulado foi de R$ 768 milhões, com efeito de provisão
para multa referente ao acordo de leniência fechado em 2016.
Já o Ebitda Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
alcançou R$ 11,508 bilhões no ano passado, avanço de 23% ante 2015.
A alta se deve, principalmente, ao bom desempenho operacional, a inauguração e
ramp up do complexo no México, aumento das exportações, a melhora nos spreads
de PP-propeno na performance das operações nos Estados Unidos e Europa e a
depreciação média do real de 5%
O vice-presidente de finanças e relações com investidores da Braskem, Pedro Freitas,
destacou ainda a redução da alavancagem da companhia, medida pela relação dívida
líquida sobre Ebitda Ajustado.
"Com o efeito do acordo que fechamos, nossa alavancagem chegou a 1,95 vezes,
ainda abaixo do nível de 2,5 vezes que é considerável confortável para uma
petroquímica", disse.
A companhia deve pagar a primeira parte de um acordo global de cerca de R$ 3,1
bilhões em 2017. A outra parte poderá ser paga em até seis anos a partir de 2018.
"Não vemos motivos para antecipar a segunda parte desse pagamento. Desde o início
das investigações, em 2015, buscamos deixar a nossa posição de caixa mais robusta,
para fazer frente a qualquer turbulência", ressaltou Freitas.

Demanda fraca manterá pressão sobre a Gerdau
23/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Mercado espera um aumento dos descontos em relação a importados diante
do cenário de retomada lenta

Com a perspectiva de demanda ainda fraca para 2017, a Gerdau deve continuar
pressionada. Segundo analistas ouvidos pelo DCI, diante da desvalorização do dólar,
os descontos praticados em relação a importados devem aumentar ao longo do ano.
"Com o câmbio no patamar atual, o fantasma dos descontos retorna ao mercado
siderúrgico", afirma o gestor da GGR Investimentos, Rogério Storelli.
Ele acrescenta que o segmento de aços longos, em que a Gerdau é líder no Brasil, está
particularmente pressionado. "Com a operação Lava Jato, obras de infraestrutura
estagnadas e nenhuma concessão relevante no momento, aços longos - que antes
eram um pouco mais protegidos da importação - agora vão ficar mais expostos ao
mercado externo."
Para o analista da Planner Corretora, Luiz Francisco Caetano, no mercado brasileiro de
aços longos as siderúrgicas não estão conseguindo implementar aumento de preços.
"Os descontos em relação ao produto importado têm ocorrido frequentemente",
comenta.
Apesar deste cenário, a Gerdau demonstra um pouco mais de otimismo em relação à
recuperação gradual da demanda no Brasil.
"A retomada da economia brasileira deve beneficiar a demanda por aço principalmente
a partir do segundo semestre", disse nesta quarta-feira (22) o diretor-presidente da
companhia, André Gerdau Johannpeter, em teleconferência com analistas.
Segundo balanço divulgado ontem, a siderúrgica reportou prejuízo líquido de R$ 2,82
bilhões em 2016, queda de 37,2% em relação ao resultado negativo de R$ 4,59 bilhões
do exercício anterior.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado
somou R$ 900 milhões no ano passado, ante resultado negativo de R$ 608 milhões
em 2015.
Para o gestor da GGR Investimentos, a companhia tem feito um bom trabalho de
disciplina financeira diante da deterioração do cenário.

"A geração de caixa foi relevante no período, o que contribuiu para reduzir o
endividamento da empresa", destaca. "Resta saber se a Gerdau conseguirá manter
essa linha de resultados", complementa.
Ele comenta, porém, que os volumes menores - especialmente nos EUA - contribuíram
para um resultado aquém do esperado. "A queda das vendas machucou as margens."
Investigação
Storelli acredita que algum desdobramento da operação Zelotes, que investiga atos
de corrupção, deva gerar uma provisão de multa em breve. "A companhia pode até
parcelar a autuação, mas certamente o caso deve voltar a impactar o valuation da
empresa."
Arrecadação federal volta a crescer e sinaliza início de recuperação no País
23/02/2017 - Fonte: GS Notícias
A receita tributária da União avançou 0,79% em janeiro deste ano, após dois
anos registrando recuo nessa mesma base de comparação; pagamento de
royalties ajudou resultado, diz governo

A arrecadação federal voltou a crescer em janeiro de 2017, após registrar dois anos
seguidos de queda na mesma base de comparação, dando sinais de que a recessão na
economia pode ter começado a perder força neste início de ano.
No mês passado, o recolhimento de impostos e contribuições federais avançou 0,79%
em termos reais (descontada a inflação), ante janeiro de 2016, totalizando R$ 137,392
bilhões. Nos meses de janeiro de 2016 e de 2015, as receitas haviam recuado 6,71%
e 5,44%, respectivamente, segundo dados da Receita Federal do Brasil (RFB).
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da RFB, Claudemir Malaquias,
disse ontem que a expansão da arrecadação em janeiro foi impulsionada pelo avanço
real de 60,86% (para R$ 5,494 bilhões) dos recursos administrados por outros órgãos
federais. O crescimento dos pagamentos de royalties de petróleo foi o que alavancou
esta rubrica.
Somente os royalties, renderam R$ 5,129 bilhões ao caixa da União, aumento de
69,68%. Já as outras contas somaram R$ 365 milhões, uma queda de 7,05%
A Receita Federal não administra a arrecadação de royalties, somente os
recolhimentos de impostos, contribuições e taxas federais. Estes, por sua vez, caíram
0,75% em termos reais no mês de janeiro, alcançando um montante de R$ 131,898
bilhões.

Apesar do recuo, o resultado mostrou uma desaceleração da queda de receitas em
relação a janeiro de 2016. Naquele mês, o recolhimento de impostos havia despencado
5,38%.
Para o professor de finanças do Ibmec do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, este
movimento sinaliza que a economia pode ter começado a se recuperar em janeiro,
ainda que de forma tímida. "É um início discreto de uma retomada atividade
econômica", diz.
Expectativa
Braga avalia que a tendência para este ano é de uma leve recuperação das receitas
de impostos e contribuições, tendo em vista que a projeção para o Produto Interno
Bruto (PIB) de 2017 é de avanço de cerca de 0,5%. "Estamos em um ambiente
econômico melhor neste ano do que estivemos em 2016", diz o professor.
"A inflação está em queda e a expectativa é que os juros terminem o ano em um
patamar mais baixo do que o atual", complementa Braga.
Já o professor de economia da Fipecafi Silvio Paixão comenta que o resultado da
arrecadação de janeiro aponta que a economia do Brasil está em um momento "menos
pior" do que em 2015 e 2016, mas que a confirmação ou não do fim da recessão virá
nos próximos meses. "Eu diria que a crise econômica se arrefeceu no início do ano.
Porém, ainda não dá para afirmar com segurança que ela terminou, tendo em vista
que o recolhimento de impostos caiu 0,75% em janeiro", opina Silvio Paixão.
Braga destaca que a busca por receitas extraordinárias também deve incrementar a
arrecadação federal neste ano, lembrando que tramita atualmente, no Congresso
Nacional, um segundo programa de repatriação de recursos de brasileiros no exterior.
Em relatório, a RFB esclareceu que a queda de 0,75% no recolhimento de impostos
em janeiro foi decorrente, basicamente, da retração dos principais indicadores
macroeconômicos e por fatores pontuais, como a antecipação de saídas de cigarros
em janeiro de 2016, sem que o mesmo fato tenha se verificado em 2017.
Por outro lado, a arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPF) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi destaque positivo em janeiro,
avançando 12% em termos reais, para R$ 18,496 bilhões, ante igual mês de 2016. O
resultado foi puxado pelo crescimento acima da inflação em 21% do IRPJ e da CSLL
arrecadados via instituições financeiras. No total, a receita recolheu R$ 10,583 bilhões
dos bancos e corretoras.
Outro fator positivo foi a arrecadação atípica referente ao ganho de capital na alienação
de bens. Esta cresceu 34% em janeiro, para R$ 1,552 bilhão, ante igual mês de 2016.
Recuo
As maiores quedas reais em relação a janeiro de 2016 ocorreram com a arrecadação
do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). Esses tributos encolheram 5,70% em termos reais, para
R$ 24,363 bilhões. Ligados ao faturamento, eles refletem a queda de 6,75% nas
vendas ocorridas entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017.
A segunda maior retração foi observada na arrecadação da Previdência Social que
recuo 2,4%, para R$ 31,750 bilhões, no mês de janeiro. A diferença decorre da queda
do emprego formal, o que fez a massa salarial (soma dos salários pagos na economia)

crescer 1,95% no período, abaixo da inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) no período. Esta acumulou variação de 5,35% nos 12 meses
terminados em janeiro.
Valorização do Real é destaque
23/02/2017 - Fonte: GS Notícias
O Real é a moeda que mais teve valorização neste mês frente ao dólar, entre 39 outras
divisas, de acordo com estudo realizado pela CMA e divulgada pela empresa ontem.
A pesquisa aponta que a valorização do Real frente à moeda americana foi
potencializada por diversos fatores. Entre eles, destacam-se: o cenário interno com o
fortalecimento do governo Michel Temer em reformas estruturais; e a expectativa de
entrada de recursos estrangeiros no País, especialmente por investidores
internacionais interessados em aproveitar as oportunidades advindas da estabilização
e crescimento da economia brasileira.
"Vale destacar, que o mercado financeiro aguarda por uma decisão do Federal Reserve
(banco central americano) a respeito do movimento futuro da taxa de juros daquele
país", esclarece a empresa em nota.
Artigo: Cidades têm de refletir mudança tecnológica
23/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

Obra do artista Herman Tacasey feita com placa-mãe e componentes de computador
O que é uma cidade inteligente? Seria um grande mecanismo com foco na
produtividade, que facilita e controla a vida dos cidadãos, ou um ambiente onde será
inventada uma nova política, pautada pela participação maciça da população?
Segundo a antropologia, o termo "cidade inteligente" é um pleonasmo: toda
comunidade é fruto da articulação da inteligência coletiva. Mas o que é inteligência?
Nos produtos eletrônicos que compramos diariamente, inteligência é pouco mais que
um slogan vazio, e corremos o risco de aplicar essa mesma lógica comercial para a
gestão das cidades.
É preciso construir uma visão politicamente legítima, socialmente consequente e
tecnologicamente viável para o futuro das cidades -alvo do Grupo de Estudos em
Cidades Inteligentes na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Trata-se de um grande desafio frente aos métodos urbanísticos tradicionais, já que a
popularização da tecnologia digital promoveu o surgimento de "comunidades
translocais" (que conecta cidades diferentes); hábitos digitais de mobilidade urbana;

a "macrometrópole", ainda maior e mais complexa do que as regiões metropolitanas
tradicionais; o trabalho móvel e remoto, que está substituindo o trabalho fixo e em
horário comercial e promove o rápido rearranjo do espaço urbano. Ainda, por meio do
celular, cada cidadão gera um fluxo incessante de dados altamente relevantes para a
gestão pública.
O aspecto crucial dessa inundação do meio urbano pela tecnologia digital é que a
cidade passa a operar em rede, como um "sistema distribuído" (que não tem centros
de comando, regiões centrais de maior importância).
O planejamento urbano pode ser feito em rede, tendo em primeiro plano a
coletividade: um urbanismo colaborativo que constrói uma cidade com base no que
faz sentido para as comunidades.

A cidade inteligente só fará sentido se for sustentada pela inteligência de cada cidadão,
pelas trocas e convívios que fazem valer a pena viver nas cidades.
Essa nova interação social se faz cara a cara e também por meio do celular e do email, e as cidades precisam refletir essa mudança tecnológica.
A inteligência urbana está presente em iniciativas como o LabRio, o Instituto A Cidade
Precisa de Você, a Rede FabLab Livre SP, o Programa Agente Comunitário de Cultura,
da Prefeitura de São Paulo, espaços maker, hackerspaces e eventos como a Campus
Party.
Essas são ações fundamentais para ativar e sustentar o chamado ecossistema de
inovação, onde surgem ideias e propostas compartilhados pelos cidadãos, promovendo
ações que fazem a cidade mais habitável por meio da tecnologia.
Assim, em sua melhor expressão, a cidade inteligente só pode ser construída a partir
das comunidades que hoje se articulam por meio das redes sociais, da
telecomunicação barata e popularizada: uma cidade que é feita por todos e para todos.
CAIO VASSÃO é arquiteto, urbanista e pesquisador do Grupo de Estudos em Cidades
Inteligentes na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Requião ataca a reforma da Previdência e se manifesta contra a ‘ditadura do
capital financeiro global’
23/02/2017 - Fonte: Notícias do Senado

Em discurso nesta quarta-feira (22), ao qual denominou “Um grito de brasilidade”, o
senador Roberto Requião (PMDB-PR) conclamou a população a resistir e reagir contra
a “ditadura do capital financeiro global”. Segundo ele, o governo Temer está
comprometido com ideais neoliberais que estariam saturados e em desuso mundo
afora.
Requião mencionou diversos acontecimentos recentes que a seu ver indicam que os
governantes do país estão na contramão da história ao se negarem a proteger a
indústria e os trabalhadores brasileiros. Ele disse que o Brasil está voltando à “trilha
do fracassado modelo liberal”.
Para o senador, a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados
Unidos, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, a crise na Espanha, “a lenta
agonia da Grécia”, além da ascensão de nacionalistas na França, Alemanha e Itália
mostram que as nações estão entendendo que proteger suas próprias indústrias e
seus trabalhadores é a saída para enfrentar a “financeirização da vida das nações e da
humanidade”.
Requião enumerou o que ele chamou de roteiro da transformação do Brasil em um
estado bárbaro e dependente, que estaria em andamento no governo Michel Temer:
mão de obra barata e sem direitos trabalhistas, terceirização, reforma da Previdência,
venda das reservas do pré-sal, privatização das companhias públicas de energia, água
e saneamento, cancelamento de programas sociais, venda de terras a estrangeiros,
entre outros.
— O que será depois? Venderemos o quê? Nossa água? Nosso ar? A casa da sogra
talvez, o que mais?
Requião comparou a proposta de reforma da Previdência proposta por Temer à
chamada Lei dos Sexagenários, de 1885, que dava liberdade aos escravos com mais
de 60 anos de idade no Brasil, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe e Lei da
Gargalhada. O senador explicou que, segundo a lei, esses escravos tinham a obrigação
de trabalhar por mais três anos a título de indenização ao proprietário, já o escravo
de mais de 65 anos estava dispensado desse trabalho extra.
O problema, disse Requião, é que a média de vida dos escravos no Brasil na época era
de apenas 30 anos. Para ele, a reforma da Previdência é similar, ou seja, a maioria
dos trabalhadores vai morrer antes de conseguir se aposentar.
— O tempo passa, o tempo voa, nossas classes dominantes continuam numa boa.
Como são insaciáveis, em sua crueldade, as classes dominantes! Pois não é que, 132

anos depois, produzem uma contrafação, um pastiche da Lei Saraiva-Cotegipe. Que é
a reforma da Previdência.
Como a Lei da Gargalhada, que não alcançava nenhum beneficiário vivo, a reforma da
Previdência vai beneficiar trabalhadores quando eles não existirem mais. Tempos
tristes, tempos sombrios, os tempos de hoje — disse Requião, lembrando frase do
escritor Raduan Nassar, vencedor do Prêmio Camões.
Requião também afirmou que o nacionalismo econômico que defende não deve ser
confundido com xenofobia, mas sim como um movimento de resistência do trabalho e
do povo brasileiro.
Fernando Bezerra defende reformas tributária, trabalhista e previdenciária
23/02/2017 - Fonte: Notícias do Senado

O senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) lamentou nesta quarta-feira (22) a crise
política e econômica que culminou com o afastamento no ano passado, por
impeachment, da presidente da República, Dilma Rousseff, e o momento atual do
Brasil, que ele classificou como “a maior recessão econômica das últimas décadas”.
Para o senador, embora haja sinais de recuperação da economia, os brasileiros não
devem ser tomados por um “otimismo exagerado” que os impeça de ver a necessidade
urgente das reformas estruturantes, algumas delas já propostas pelo governo Temer.
Fernando Bezerra Coelho citou o caso da Previdência Social, cujo déficit somente em
2016 foi de quase R$150 bilhões, e defendeu que as reformas tributária, trabalhista e
previdenciária sejam votadas com brevidade.
— Ainda que tenhamos divergências sobre as origens da crise atual, sabemos todos,
senadores e senadoras, que precisamos tomar medidas rápidas e eficazes para a
retomada do crescimento. As famílias que sofrem com a falta de trabalho não podem
mais esperar pelo dia seguinte. Se vacilarmos, a recuperação da economia não
acontecerá no ritmo necessário para garantir o desenvolvimento social.
Isenção de IPI na compra de carros poderá abranger toda pessoa com
deficiência
23/02/2017 - Fonte: Notícias do Senado
Prosições legislativas
 PLS 28/2017
A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos
poderá ser estendida a todas as pessoas com deficiência. Esse é o teor de um projeto
(PLS 28/2017) que está em análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH).

O autor da proposta, senador Romário (PSB-RJ), aponta que a legislação atual (Lei
8.989/1995) não contempla, por exemplo, os deficientes auditivos.
Hoje, a lei somente concede a isenção a pessoas com impedimentos de ordem física,
visual e mental e a autistas, privando pessoas com outros tipos de deficiência sensorial
do direito de usufruir do benefício fiscal. Pelo projeto, essa diferença acaba, devendo
figurar na lei apenas que o benefício poderá ser usado “por pessoas com deficiência,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal”.
O projeto busca simplificar a definição do beneficiário, considerando pessoa com
deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas, conforme avaliação biopsicossocial”.
Quem se enquadrar nessa previsão terá direito ao benefício – que só poderá ser usado
uma vez a cada dois anos, a menos que o veículo tenha sido roubado, furtado ou
sofrido perda total.
Para Romário, o projeto pode corrigir a “injustiça legal” de não incluir todos os
deficientes como beneficiários da isenção. O senador lembra que a isenção do IPI é
uma forma de contribuir com a mobilidade da pessoa com deficiência, que terá mais
condições de adquirir um automóvel.
O projeto também estabelece que o imposto não incidirá sobre os acessórios que forem
utilizados para a adaptação ao uso por pessoa com deficiência, mesmo não sendo
equipamentos originais do veículo. O IPI pode representar 7% do preço do carro zero,
nos modelos mais populares, ou até 25%, nos tipos mais luxuosos, considerando os
motores bicombustíveis.
Segundo Romário, a renúncia fiscal pode ficar em R$ 470 milhões neste ano, chegando
a R$ 500 milhões e R$ 520 milhões para os dois anos seguintes.
Após votação na Comissão de Direitos Humanos (CDH), a proposta seguirá para
análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde receberá decisão
terminativa.
Brasileiro Carlos Ghosn deixará seu cargo de executivo-chefe da Nissan
23/02/2017 - Fonte: UOL Economia
O brasileiro Carlos Ghosn deixará seu cargo de executivo-chefe da Nissan no próximo
dia 1º de abril, mas permanecerá como presidente da montadora japonesa, segundo
comunicado divulgado nesta quarta-feira pela empresa.
O japonês Hiroto Saikawa será o responsável por substituir Ghosn no cargo após a
nomeação do brasileiro como presidente do Conselho de Administração da Mitsubishi
Motors no final do ano passado, por causa da aquisição de 34% da empresa, após o
caso de falsificação dos dados de consumo de combustível de vários de seus mini
veículos.
Ghosn, que também é presidente e CEO da Renault, vai se concentrar a partir de agora
na "expansão e administração da aliança" automobilística, sem abandonar suas
responsabilidades com a Nissan.

"Como presidente da Nissan vou continuar supervisionando e orientando a empresa,
tanto em sua independência como dentro da aliança. Esta mudança planejada também
me permitirá dedicar mais tempo e energia na gestão dos desenvolvimentos
estratégico e operacional, assim como a expansão da aliança Renault-NissanMitsubishi", disse Ghosn.
O executivo, que buscará renovar seu mandato na Assembleia Geral dos acionistas
que acontecerá em junho, disse que pretende "assegurar que todos os membros se
beneficiam das vantagens competitivas" da associação.
Ghosn acredita ser o "momento adequado" para esta sucessão e diz estar "seguro que
a equipe de gestão que desenvolvi na Nissan nos últimos 18 anos - entre eles Saikawa
- tem o talento e a experiência para cumprir com os objetivos operacionais e
estratégicos da empresa".
Hiroto Saikawa, atualmente Co-CEO da Nissan, ingressou na empresa em 1977, e
desde o ano de 1999 desempenhou diversos cargos de alta direção.
Além disso, o japonês é presidente da Associação de Fabricantes de Veículos do Japão
(JAMA), e durante dez anos (2006-2016) fez parte do Conselho de Administração da
Renault.
Relator apresenta pontos principais de reforma tributária
23/02/2017 - Fonte: Economia UOL
O relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), apresentou os
principais pontos da proposta que pretende divulgar após o feriado do Carnaval,
incluindo a criação de um tributo sobre movimentação financeira, nos moldes da CPMF,
para reduzir a carga previdenciária nas folhas de pagamento.
O relator pretende ainda especificar, em minuta de parecer a ser apresentada em
março, que não haverá redução da carga tributária para os entes federativos nos
primeiros anos após a reforma.
"Para reduzir a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, será criada uma
contribuição sobre movimentação financeira", diz o relator em documento com
principais pontos da reforma. O novo tributo será chamado Comfins.
Deputado foi contra CPMF
No texto, o deputado admite ter se posicionado contra a recriação da CPMF como
"mera função arrecadatória", mas argumenta que a medida pode ser útil para a
redução da carga tributária sobre a folha e "obrigará que todos arquem com a
Previdência, mesmo aqueles que gozam de isenção ou imunidade das contribuições
sobre a folha".
Em exposição a integrantes da comissão nesta quarta-feira (22), o relator afirmou que
seu parecer terá como princípios a manutenção da carga tributária no tamanho que
está, incluindo a arrecadação líquida de União, Estados e Municípios nos primeiros
cinco anos, colocar fim à guerra fiscal, reduzir a renúncia fiscal e diminuição da
sonegação fiscal.
Super Receita Estadual
Além disso, buscará a redução dos encargos sobre a folha de pagamento e a criação
de uma Super Receita Estadual para tributar e fiscalizar novo tributo a ser criado --o

Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), que reunirá ICMS, IPI, PIS, Cofins e ISS. O IVA
seria, de acordo com o deputado, um imposto de valor agregado com cobrança
destino.
Além disso, o texto prevê a criação de um imposto seletivo monofásico nacional, um
Imposto de Renda progressivo.
E seriam transferidos aos municípios os tributos sobre patrimônio --IPTU (imóveis
urbanos), ITR (imóveis rurais), IPVA (veículos), ITCMD (herança) e ITBI (transmissão
de Imóveis).
A Secretaria da Receita Federal ficaria com a tributação, arrecadação e fiscalização do
Imposto de Renda, Imposto Seletivo monofásico, INSS e a Comfins.
Vale sai do prejuízo e lucra R$ 13,3 bilhões em 2016
23/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Com maiores preços do minério de ferro e recordes de produção, a Vale registrou em
2016 lucro de R$ 13,3 bilhões, revertendo um prejuízo de R$ 44,2 bilhões no ano
anterior.
Com o desempenho, a empresa anunciou que vai propor o pagamento de R$ 4,6
bilhões em dividendos a seus acionistas, além dos R$ 856 milhões já antecipados em
dezembro.
"Com uma produção muito forte e, com a recuperação dos preços, já era previsto que
a Vale teria um quarto trimestre muito forte e fecharia o ano com chave de ouro. Foi
isso o que aconteceu", disse, em vídeo gravado no site da companhia, o diretor
financeiro, Luciano Siani.

No quarto trimestre, a empresa teve lucro líquido de R$ 1,4 bilhão. O valor, porém,
sofreu impacto de ajustes de R$ 3,9 bilhões nos ativos da companhia por causa da
venda de negócios durante o ano.
Considerando apenas o resultado dos ativos em operação, o lucro trimestral teria sido
de R$ 5,5 bilhões. No quarto trimestre de 2015, a empresa registrou um prejuízo de
R$ 33,1 bilhões, provocado principalmente por baixas contábeis no valor de ativos.
Siani destacou a geração de caixa medida pelo indicador Ebitda (que é o lucro antes
do pagamento de juros, impostos e outras taxas): no quarto trimestre, somou R$ 11
bilhões, o maior valor desde o final de 2013, quando o minério estava em US$ 134,8
por tonelada.

Em 2016, a média de preços do minério foi de US$ 54,4 por tonelada, 22% acima do
registrado em 2015. A commodity teve grande valorização a partir do final do ano e
hoje é vendida por mais de US$ 90 por tonelada.
Em 2016, a Vale produziu 348,8 milhões de toneladas de seu principal produto, o
maior valor já registrado. Houve recordes também na produção de níquel (311 mil
toneladas), cobre (453,1 mil toneladas), cobalto (7.799 toneladas) e ouro (483 mil
onças-troy).
No acumulado do ano, a Vale teve receita líquida de R$ 94,6 bilhões, aumento de
21,2% com relação ao registrado em 2015. A geração de caixa foi de R$ 40,9 bilhões,
alta de 88%.
Os investimentos da companhia foram de US$ 5,2 bilhões, queda de US$ 2,9 bilhões
com relação ao verificado em 2015. Durante o ano, a empresa vendeu US$ 3,8 bilhões
em ativos, como navios e operações de fertilizantes.
A dívida da companhia fechou o ano em US$ 25 bilhões, praticamente no mesmo
patamar registrado em 2015.
Eurolaf anuncia R$ 32 mi em 2 novas fábricas
23/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A Eurolaf Veículos Especiais anunciou investimento de R$ 32 milhões em duas novas
fábricas, uma em Sorocaba e outra em Betim (MG). Ao todo serão gerados 270
empregos diretos. “A intenção é inaugurá-las até o fim do primeiro semestre”, afirma
o diretor comercial e de marketing da empresa, Humberto Breves. Viaturas de polícia,
bombeiros e ambulâncias estão entre as especialidades da companhia.
A aposta alta em um período econômico tão ruim como o atual tem motivo: “Queremos
ocupar o espaço deixado por uma grande empresa parou de atuar no setor”, afirma
Breves, referindo-se à Rontan, cuja produção estaria interrompida há mais de seis
meses, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Tatuí (SP), cidade onde operava.
“A escolha por Sorocaba se deu pela proximidade com Tatuí e disponibilidade de mão
de obra especializada”, afirma o executivo. A unidade do interior paulista receberá R$
17 milhões, terá 7 mil metros de área construída, pátio com cerca de 2 mil m², 150
funcionários e capacidade para preparar 800 carros por mês em um turno.
“Vamos trabalhar com todas as montadoras, mas acredito que o maior volume num
primeiro momento seja de carros Chevrolet”, estima Breves, já que as polícias civil e
militar são grandes clientes da montadora.
“A fábrica de Betim é estratégica por causa da posição geográfica. Além de Fiat, Iveco
e Jeep, poderemos atender também a Mitsubishi, de Catalão. A unidade receberá R$
15 milhões, terá área construída de 5 mil m² e 14 mil m² de pátio. “A capacidade será
de 600 a 650 transformações por mês.”

Eurolaf já atua em São José dos Pinhais (PR) em fábrica com 10 mil m² de
área construída e 30 mil m² de pátio.
A Eurolaf atua em São José dos Pinhais (PR) e tem a Renault como grande cliente. A
unidade do Paraná tem 10 mil m² de área construída, 30 mil m² de pátio e emprega
180 funcionários.
Em 2016 adaptou cerca de 2,5 mil veículos. “A meta este ano é chegar a 6 mil
unidades. Já temos mil veículos em carteira. A produção começa em março e as
entregas ocorrerão até maio”, diz o diretor da empresa.
Além de ambulâncias, viaturas de polícia e bombeiros, a empresa também lida com
veículos de carga, para transporte executivo, escolar e de pessoas com necessidades
especiais.
Em Sorocaba a empresa terá também a Eurosignal, divisão de sinalizadores que
servirá para suprir a própria demanda e também abastecerá o mercado. A Eurolaf
considera voltar a fazer blindagens, área em que deixou de atuar em 2009.
BMW usará tecnologia da Mobileye em carros autônomos
23/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A BMW ampliou sua parceria com a Mobileye, empresa israelense de tecnologia focada
no desenvolvimento de sistemas de assistência ao motorista para carros autônomos.
A partir de 2018, veículos da companhia alemã serão equipados com o REM (de Road
Experience Management) da empresa.
O sistema, que também estará em automóveis da Volkswagen no futuro, coleta dados
da condução e do tráfego em tempo real, que ficam armazenados na nuvem. A
exemplo do Waze, a tecnologia é colaborativa, reunindo informações de vários carros.
Este banco de dados pode abastecer os veículos com informações essenciais para que
eles circulem em modo autônomo.
Entre as possibilidades da tecnologia REM, estão alertas de perigo na via, de

congestionamentos, informações meteorológicas e até mesmo a oferta de vagas de
estacionamento. O sistema oferece mapas em alta definição sempre atualizados que
são pré-requisito para tornar viável os carros autônomos, já que os veículos precisam
ser equipados com sistemas inteligentes que percebam e possam lidar com mudanças
nas condições de tráfego e deslocamento.
A estratégia da Mobileye é fornecer sua tecnologia para uma série de fabricantes de
automóveis. Ao ter uma frota grande equipada com o REM, as informações oferecidas
pelo sistema serão mais precisas, algo que garantiria mais eficiência e segurança.
Dessa maneira, a tecnologia passa a ser mais interessante para que outras
montadoras também invistam nela. Em geral o desenvolvimento dos carros
autônomos pode gerar uma série de padrões e tecnologias compartilhadas entre as
montadoras. Ainda que não exista qualquer coordenação, o movimento é alimentado
pela busca das empresas por recursos eficientes para equipar os automóveis.
A empresa israelense já tem outra parceria com a BMW, que inclui também a Intel. O
objetivo é o desenvolvimento de tecnologias para carros autônomos, mas a meta é
mais ambiciosa: criar as soluções que equiparão o BMW iNext, carro totalmente
autoguiado que a companhia pretende lançar em 2021. Na prática, a nova parceria
entre a montadora e a Mobileye vai trabalhar em uma etapa anterior a esta e
pavimentar o caminho até a solução final.
Além de trabalhar com a BMW e com a Volkswagen, em agosto de 2016 a empresa de
tecnologia também estabeleceu cooperação com a Delphi.
Grupo PSA e Qualcomm juntas pelo infoentretenimento
23/02/2017 - Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA anuncia uma nova parceria com a Qualcomm para integrar o processador
Qualcomm Snapdragon 820 Automotive (820A) na próxima geração de veículos do
grupo, a partir de 2020. Ele suportará todo o sistema de infoentretenimento dos
carros, permitindo que o mesmo tenha upgrades por meio de atualização de softwares,
tal como acontece hoje com sistemas operacionais em smartphones, por exemplo.
Nele será possível conter serviços como streaming de músicas e vídeos, navegação
3D, suporte para múltiplas telas de alta resolução, além de um processador gráfico de
alto desempenho. Possibilitará ainda a integração de múltiplas experiências visuais,
incluindo o painel de instrumentos e as telas de entretenimento.
“A Qualcomm Technologies é líder mundial na indústria de semicondutores e é
responsável por desenvolver e colocar em prática algumas das características mais
inovadoras e avançadas nos dispositivos atuais”, disse o vice-presidente sênior de P&D
e chefe da divisão de sistemas elétricos e eletrônicos do Grupo PSA, Jean-François
Salessy.
“Queremos oferecer a nossos clientes uma experiência de qualidade a bordo de nossos
veículos. Por isso, selecionamos o processador Qualcomm, que será integrado em
nossos próximos sistemas de infotainment. Estamos ansiosos por trabalhar com a
QualcommTechnologies para nos beneficiarmos das capacidades desse processador de
alta gama para propormos novas experiências a bordo”.
“Estamos orgulhosos em trabalhar com o Grupo PSA, pois compartilhamos o
compromisso de fornecer soluções de alto desempenho que definirão o futuro do

automóvel”, afirmou o vice-presidente sênior e gerente geral de automóveis da
Qualcomm Technologies, Patrick Little.
Para inovar, ZF vira parceira de aceleradora do Vale do Silício
23/02/2017 - Fonte: Automotive Business
A ZF deu mais um passo para acelerar seus processos de inovação e estabeleceu
parceria com a Plug & Play, uma das grandes aceleradoras do Vale do Silício, nos
Estados Unidos, focada em apoiar e investir no desenvolvimento de startups. Com a
colaboração, a sistemista pretende se aproximar destes novos negócios,
principalmente das iniciativas ligadas à inovação e disrupção na área da mobilidade
conectada.
Próxima do universo da tecnologia, a ZF admite a possibilidade de investir nas
empresas mais promissoras, acelerando também a oferta de novas soluções em seu
portfólio. “Expandir nossas parcerias com startups emergentes em paralelo aos nossos
parceiros tradicionais nos ajudará a entregar valor agregado a nossos consumidores
por meio de produtos e serviços aprimorados”, destaca em comunicado Mamatha
Chamarthi, chefe da área digital da sistemista.
A ZF enfatiza que a parceria com a aceleradora é mais uma prova de que a digitalização
é levada a sério dentro da empresa. Com o movimento, a companhia alemã se junta
ao grupo de companhias do setor automotivo que estão estreitando laços com a área
de tecnologia e se aproximando de startups com foco em inovação aberta.
Fundada em 2006, a Plug & Play apoia mais de 100 startups por ano de vários
segmentos de negócio. Mais de 8 mil empresas já passaram por programas de
aceleração oferecidos ali, incluindo negócios de grande sucesso global, como Dropbox
e Paypal.
Células solares impressas como jornal
23/02/2017 - Fonte: CIMM
Pesquisadores canadenses criaram uma técnica que permite fabricar células
solares flexíveis por impressão, em um processo produtivo tão simples e
barato quanto imprimir um jornal.
A equipe canadense eliminou um obstáculo crítico de fabricação de uma classe
emergente de geradores solares chamados células solares de perovskita, que
recentemente mostraram ter eficiência para competir com as células de silício.
Esta tecnologia solar alternativa promete painéis solares de baixo custo, impressos na
forma de folhas flexíveis, que permitirão transformar quase qualquer superfície em um
gerador solar.

Camada Seletiva de Elétrons
Ao contrário das células solares de silício, que exigem um material ultrapuro,
temperaturas superiores a 1.000º C e grandes quantidades de solventes, as células
solares de perovskita consistem em uma camada de pequenos cristais sensíveis à luz
de baixo custo. Como esses cristais podem ser misturados em um líquido para formar
uma espécie de "tinta solar", eles podem ser impressos em vidro, plástico ou outros
materiais usando um processo de impressão do tipo jato de tinta.
Mas havia um problema: para gerar eletricidade, os elétrons excitados pela energia
solar precisam ser extraídos dos cristais para que possam fluir através de um circuito
e produzir a corrente. Essa extração ocorre em uma camada especial chamada
"Camada Seletiva de Elétrons", cuja fabricação exigia temperaturas elevadas, por
volta dos 500 graus, o que vinha impedindo o desenvolvimento de processos fabris
práticos.
Hairen Tan e seus colegas da Universidade de Toronto desenvolveram agora uma nova
reação química que permite fabricar uma camada seletiva de elétrons a partir de
nanopartículas em solução, diretamente sobre a camada de cristais de perovskita.
Embora ainda seja necessário algum calor, o processo fica sempre abaixo dos 150º C,
inferior ao ponto de fusão de muitos plásticos.
As nanopartículas são revestidas com uma camada de átomos de cloro, o que as ajuda
a se ligar à camada de perovskita acima. Esta forte ligação permite a extração eficiente
de elétrons - a eficiência das células solares produzidas em laboratório pela equipe
alcançou 20,1%.
Para comparação, as células solares de perovskita feitas com o método mais antigo
de alta temperatura são apenas marginalmente melhores, chegando a 22,1%. As
melhores células solares de silício atingem 26,3% de eficiência.
Outra vantagem foi um ganho significativo de estabilidade. As células solares de
perovskita são instáveis, mostrando uma queda acentuada no desempenho após
apenas algumas horas. As células fabricadas por Tan retiveram mais de 90% de sua
eficiência após 500 horas de uso, insuficientes ainda para um produto comercial, mas
mostrando que há muito espaço para viabilizar essa tecnologia de energia solar de
baixo custo.

Diretor da Fenacon se reúne com secretário da Micro e Pequena Empresa
23/02/2017 - Fonte: Portal Contábil

Diretor político parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon se reuniu com o secretário
especial da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo da Veiga, ontem pela manhã, 22.
Atuação dos MEIs
Pietrobon falou sobre sua preocupação e a necessidade de se criar mecanismos para
controle na atuação dos Microempreendedores Individuais (MEI), como impor o limite
de uma única abertura por endereço. Ele afirmou que é preciso o engajamento de
prefeituras a fim de que ações como essas não ocorram mais.
Ainda sobre o MEI foi tratada a questão de envio de processos para as Juntas
Comerciais. De acordo com Valdir Pietrobon, os documentos devem ir para junta após
haver a migração para micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, etc.
Simples Nacional – pedidos de opção em janeiro de 2017 e parcelamento de
débitos
Pietrobon debateu os números de opção pelo Simples Nacional em janeiro de 2017.
Ao todo foram deferidas a inclusão de 25.680 empresas no Simples Nacional,
representando um acrescimento de 1,3% em relação ao mesmo período do ano
passado.
Sobre o parcelamento de débitos, ele informou que na Modalidade Ordinária (60
meses) foram 437.773 contribuintes com carteira de parcelamento de R$ 18,9 bi,
enquanto na Modalidade Especial (120 meses) foram 111.575 contribuintes com
carteira de parcelamento de R$ 8,4 bi, números que superaram as expectativas.
MP 766
Apresentou ao secretário o trabalho que vem sendo realizado pela Fenacon sobre a
Medida Provisória 766, que trata do Programa de Regularização Tributária. Pediu apoio
do secretário para as sugestões do Sistema que serão entregues para a proposta:
Que o programa seja estendido também às empresas optantes pelo Simples Nacional;

Que haja desconto sobre multas e juros, de acordo com o prazo de pagamento,
conforme sugestão ao final do texto;
Que os débitos – depois de consolidados e retirados multas e juros – sejam pagos da
mesma forma em que foi estabelecida na Lei 9964/2000 (art 2º.). O texto da referida
lei, com adaptações a serem sugeridas pelo Sistema, afirma que sejam pagos em
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil de cada mês, sendo o valor
de cada parcela determinado em função de percentual da receita bruta do mês
imediatamente anterior, apurada na forma do art 31 e parágrafo único da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995:
a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de pessoa jurídica optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples e de entidade imune ou isenta por
finalidade ou objeto;
b) 0,6% (seis décimos por cento), no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro presumido;
c) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), no caso de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, relativamente às
receitas decorrentes das atividades comerciais, industriais e de serviços;
d) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), nos demais casos.
Certificado Digital
Pietrobon apresentou documento mostrando a importância do Certificado Digital ICP
Brasil para as empresas do Simples Nacional. Além de apresentar números, ele se
colocou à disposição do órgão para discutir o assunto, além de contribuir no que for
necessário na discussão de medidas que visem a desburocratização no país.
Multa de 10% sobre FGTS
Um dos principais assuntos discutido no encontro foi sobre recente decisão da 20ª
Vara Federal do Distrito Federal que isentou uma empresa optante pelo Simples
Nacional de pagamento de 10% de multa sobre o FGTS. Decisão essa que abre
precedente para que empresas do regime sejam liberadas do tributo.
Além disso, essa semana foi apresentado no Congresso o PLP 340/2017, que extingue,
de forma gradual, a multa de 10% para demissões sem justa causa. A proposta prevê
a retirada de 1% ao ano, entre 2018 e 2027, até que o tributo deixe de existir. Tão
logo seja definido relator para matéria a Fenacon enviará sugestão ao texto.
“Esperamos que agora o projeto seja aprovado e contribua para o desenvolvimento
das empresas brasileiras. Embora ele seja considerado um avanço devido a crise
econômica que o país atravessa e por uma recuperação mais rápidas das empresas, a
Fenacon irá sugerir que a retirada da multa seja de 5% no primeiro ano e de 1% nos
seguintes, finalizando em seis anos ”, avalia Pietrobon.
Recursos do FGTS aplicados em ações de estatais também poderão ser
sacados
23/02/2017 - Fonte: Portal Contabil
Nos anos 2000, trabalhadores puderam aplicar parte do seu FGTS em ações da
Petrobras e da Vale
Quem aplicou recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ações
da Vale e da Petrobras também poderá sacar o benefício. De acordo com a Associação

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (Ambima), 61 mil pessoas
tinham recursos aplicados nesses fundos em dezembro de 2016.
O investimento do FGTS nessas ações era permitido nos anos 2000. Atualmente, a
aplicação dos recursos do fundo em ações dessas empresas, chamados de Fundos
Mútuos de Privatização (FMP), não é mais permitida. Isso, no entanto, não impede o
trabalhador de sacar o dinheiro, caso a conta tenha ficado inativa até 31 de dezembro
de 2015.
Nestes casos, dentro da data estabelecida pelo cronograma para o pagamento das
contas inativas, o trabalhador solicitará o saque do FGTS. Segundo a Caixa, o valor de
FMP será automaticamente liberado para resgate na instituição administradora que ele
escolheu, à época, para realizar a aplicação nas ações.
Feito isso, o trabalhador deve se dirigir até a administradora e solicitar a baixa da
aplicação, se for de seu interesse, e efetuar o saque.
Na avaliação de economistas, a retirada desses recursos é vantajosa para quem
precisa acertar dívidas em atrasos. Outra opção, é aplicar o dinheiro em investimentos
com menos risco como o Tesouro Direito.
O trabalhador pode consultar se tem contas inativas do FGTS pelo site especial da
caixa Econômica Federal. O saldo também pode ser consultado pelo aplicativo FGTS
Trabalhador, disponível gratuitamente para smartphones e tablets nos sistemas
Android, iOS (da Apple) e Windows Phone.
Cobre recua com temores sobre demanda mais fraca
23/02/2017 - Fonte: DCI
Os contratos futuros de cobre recuam na manhã desta quinta-feira, pressionados por
temores sobre a demanda mais fraca que estão ofuscando preocupações em relação
à interrupções na produção da commodity.
Perto das 8h39 (de Brasília), o contrato para três meses da London Metal Exchange
(LME) caía 0,90%, a US$ 5.973 a tonelada. Às 8h45, o cobre para março recuava
0,71%, a US$ 2,7135 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York
Mercantile Exchange (Nymex).
"Preocupações sobre a oferta ainda estão presentes, mas a compra física do metal
está emudecida", afirmou Robin Bhar, analista do Société Générale.
No Chile, uma greve de trabalhadores na mina de Escondida, a maior do mundo, deve
entrar na terceira semana consecutiva e não há sinais de acordo entre as partes,
afirmou o Commerzbank em nota. O banco estimou que, nas primeiras duas semanas,
a greve impediu a extração de 41 mil toneladas de cobre.
Preocupações no Chile e também na Indonésia, no entanto, vem sendo aliviadas pela
baixa demanda e amplos estoques do metal, notou Bhar.
Os demais metais operam em queda na LME. O níquel caía 0,84%, a US$ 10.640 por
tonelada, o alumínio recuava 0,74%, a US$ 1.879 a tonelada; o chumbo tinha baixa
a 0,75%, a US$ 2.263,50 a tonelada; o zinco cedia 1,12%, a US$ 2.826 a tonelada;
e o estanho cedia 0,75%, a US$ 19.150 a tonelada.

Presidentes da Fiern e CNI fazem sugestões ao relator da reforma trabalhista
23/02/2017 - Fonte: Relações do Trabalho

Para debater as sugestões dos empresários industriais no projeto de lei que trata sobre
a reforma trabalhista, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande (Fiern), Amaro Sales e o presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Andrade, se reuniram em um almoço, em Brasília, na tarde desta terçafeira (21), com o deputado federal potiguar Rogério Marinho, relator da matéria na
Câmara dos Deputados.
Rogério Marinho informou sobre os passos do projeto que está em fase de audiências
públicas na Comissão Especial de Reforma Trabalhista e trata sobre a modernização
das leis que regem a relação entre empregador e empregado. Amaro Sales e Robson
Braga também apontaram a importância da reforma para reaquecer a economia e
fortalecer a geração de empregos.
Pela manhã, a CNI havia realizado a primeira reunião da diretoria do ano vigente. Na
pauta, assuntos como a revisão e atualização do Mapa Estratégico da Indústria
2017/2022 e apresentação do tema “CNI Nacional”, com Roberto Cavalcanti Ribeiro,
diretor da CNI.
A reunião, que contou com a participação de Amaro Sales de Araújo, Presidente do
Sistema FIERN, ainda tratou de temas como a apresentação do Programa SENAI de
Apoio a Competitividade da Indústria Brasileira, financiamento do BNDES; a Agenda
Jurídica da Indústria 2017, e a apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho de
Competitividade e Produtividade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES), com o relator Glauco José Côrte, vice-presidente da CNI e presidente da
FIESC.portalnoar.com
Reforma trabalhista é bem-vinda no setor tecnológico
23/02/2017 - Fonte: Relações do Trabalho
O ano de 2017 se inicia com algumas promessas de retomada no crescimento
econômico. Evidentemente, ainda no meio da tormenta da crise, sinais discretos
parecem indicar que a terra firme, embora não visível, talvez esteja menos longe do
que se imagina.
Para encurtar essa espera, o governo tem sugerido uma série de medidas. A
“minirreforma trabalhista”, apresentada ao Congresso em pequenos projetos
encaminhados no final de dezembro, é uma delas.
Apesar dos clamores diversos, ninguém nega que os temas para os quais se propõem
mudanças são velhos conhecidos dos brasileiros, que há muito reclamam por evolução.

Ora, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é documento de 1943, suficiente ao
cenário da época. No entanto, mais de 70 anos após sua formulação, a falta de vagas
no mercado de trabalho comprova, mais uma vez, que o modelo helicoidal do
compêndio — que gira e gira em torno do eixo paternalista, não é adequado para
atender às peculiaridades do contexto atual.
Pois bem, no que se refere ao setor tecnológico, com seu dinamismo e versatilidade,
mudanças que possam fortalecer o crescimento das contratações e o equilíbrio da
relação de trabalho, são obviamente muito bem-vindas.
É notícia recorrente em relatórios sobre mão-de-obra, que o Brasil tem um déficit
desconcertante de trabalhadores na área tecnológica. De outro lado, sabe-se que boa
parte da massa de empresas desenvolvedoras de tecnologia, pelo menos no que se
refere às emergentes, é formada por micro e pequenos negócios, proeminentemente
de startups, nascidas com baixos investimentos.
Por isso, o fomento ao ambiente de trabalho baseado em relacionamento equilibrado,
lançando fora o tradicional pensamento maniqueísta envolvendo capital e trabalho,
pode ser o impulso que o setor precisava, considerando que outros tipos de incentivo
(financeiros, por exemplo), são praticamente inviáveis no momento.
De fato, as discussões sobre mudanças na jornada de trabalho, intervalo, ampliação
do prazo de contratação de temporários, parcelamento de férias e trabalho remoto
— como sinalizadas pelo governo, parecem apropriadas ao mundo de TI.
O trabalho em home office (teletrabalho), que é um modelo pontuado recentemente
pela legislação, poderia ser mais adotado se o sistema evoluísse. Observa-se também,
que temas como monitoramento eletrônico, fornecimento de equipamentos pelo
empregador versus jornada de sobreaviso e BYOD (Bring Your Onw Device), tratados
pela jurisprudência, poderiam ser objetivamente esclarecidos (trazendo mais
segurança jurídica) se a legislação abrisse espaço para isso.
Neste sentido, a proposta governamental de prevalência do negociado sobre o
legislado, garantindo que negociações entre as categorias, lideradas por especialistas
nas idiossincrasias do setor tenham o poder de estabelecer regras customizadas,
parece atender às realidades do mercado. Resta-nos aguardar, entretanto, o
imprevisível posicionamento conclusivo do Congresso a respeito das alterações.
Mas, sintetizando os debates, parece mesmo que a escolha aqui não é exatamente
sobre suprimir ou criar direitos, mas sim sobre qual é o Brasil que queremos para os
próximos anos: aquele constituído predominantemente de trabalhadores
dependentes, que vez ou outra sobrevivem de benesses, bolsas e proventos
governamentais; ou o Brasil de empreendedores e trabalhadores — igualmente
valorizados, que podem produzir em ambiente justo e favorável a novos negócios.
É verdade — o enjoo da navegação turbulenta da crise permanece. Mas a pergunta
crucial que se faz é: quando tudo isso passar, em qual tipo de nação vamos
desembarcar?

